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FÖRORD.
Da nu en tred]e upplaga af denna hok publice-

ras^ hoppas vi afven den ma fa hlifva till nytta.

Det har gladt oss höra^ att atminstone ndgon^ in-

sndrjd i otro^ har fördelahtigt pdverhats af argu-

mentet i boJcen^ och att hristna hafva genom det

stdrlcts i tron. Nog helcrdftar det en stor och vigtig

sanning^ om dn det leunde hafva förhdttrats. Tid

och krafter medgifva emellertid endast de mest nöd-

vdndiga dndringar och tilldgg^ hvarmed hohen far
utgd igen och för sista gangen^ men fvan stereoty-

perade pldtar.

Hvad en Jcristlig författare Jcan hoppas att

dstadhomma^ dr ju att tjena sin tid och sitt sldgte^ sd

Idngt hans formdga stvdcher sig^ och dermed dr hans

arbete fullbordadt. Sedan sJcola andra upptaga

samma fdit och shrida frarndt i samma riktning.

Boken jemte de tvenne i sin ordning följande: {Bi

beltolkningens Lagar och Biblisk Trosldra)^ hafva

framkallats af behofvet pd de svenska baptisternas

verksamhetsfdlt och bidraga der till grundldggningen

af en biblisk teologisk literatur, Det gldder oss veta.



att andra Idrare nu arheta i saimna syfte^ dels pa en

afhandling i homiletiken^ dels p>^ <^^ ^ inlednings-

vetenskapen till den Heliga Skrift. Afven kyrko-

historia horde af ndgon specialist inom samfundet

med det snaraste utskrifvas.

Md nu Herren eraellertid vdlsigna den hörjan^

som har hlifvit gjord^ sitt namn till dra.

Oakland, Cal., 1890.

J. A. EDGREN.
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BIBELN GUDS BOK.
KAP. I.

Tnledning.

Mangen anser Bibeln tor ett menniskoverk en-

dast, under det mangen hjertligt omfattar den sasom

Guds ord, uppenbarande den allena saliggörande san-

ningen. Hvilken bar ratt ? Om Bibeln icke ar af

Gild, sa ega dess laror ingen bindande kraft, ocb de,

som förlita sig pa dessa, tro förgafves; men om den

ar af Gud, sa aro dess laror fullkomligt bindande,

och de, som icke tro, svafva i bestan dig fara att för-

gas i sina synder. Intet kunde derföre vara af större

vigt an en sadan undersökning af denna fraga, som

ma pa samma gang fora oss till visshet, ifall vi tvifla,

och till handling, ifall vi aro likgiltiga. Det ar i

hopp om att i nagon mon bidraga till en sadan under-

sökning, som det följande nedskrifves.

Hvarje undersökning förutsatter vissa fakta. Den
förutsatter naturligtvis undersökarens varande 1);

men den förutsatter mera an detta, nemligen, att un-

dersökaren ar sadan, att han kan undersöka. Detta

leder oss till vissa vigtiga sanningar, hvilka vi göra

val uti att betrakta, nar vi inga i den oss föreliggande

undersökningen. Dessa sanningar hafva att göra

med menniskans natur. Hon ar sadan, att lion kan

hafva riktig kannedom om sadant, som verkligen ar.

1) "Cogito ergo sum'\ — Descartes. ("Jag tSiiker, derföre ar jag").
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Denna kannedom endera uppkommer af nödvandig-

het, utan att resonera, eller ock vinnes den genom

förnuftsslut. Genom medvetandet kanner menniskan

sig sjelf omedelbart sasom verkande eller lidande.

Hon vet, utan att resonera derom, att bon kanner,

tanker, vill; och om hon undersöker medvetandets

hela innehall, öppnar sig för henne en verld af san-

ning. Hon finner da bland annat, att djupti hennes

natur ar en kansla, som skiljer mellan det goda och

det onda, och som gifver henne begreppen godt och

ondt. Hon kanner vissa handlingssatt, ja tankar och

böj eiser sasom ratta, emedan de aro goda, andra sa-

som oratta, emedan de aro onda; hon förnimmer sig

hafva en sedlig natur och vara under en absolut bin-

dande sedelag, sa att hon bör valja det goda framför

det onda och det mer goda framför det mindre goda,

och ar alltsa en ansvarig varelse. Vidare finner hon

förnuftet vara sa danadt, att, nar tillfallet gifves,

vissa grundsanningar ovilkorligen, utan förnufsslut

af henne fattas och tros med fullkomlig visshet. Pa
sa satt vet hon om sin egen och om yttre föremals

tillvaro, och att hon alltid ar personligen densamma,

och hon far begreppen rum, tid, antal, likhet. Hon
finner afven, att sinnena: synen, hörseln, kanslen o.

s. V. under vanliga omstandigheter gifva henne riktig

kannedom om ting, som aro. Visserligen kunna de

under sarskilda omstandigheter bedraga henne; men
om alla sadana omstandigheter uteslutas, sa vet hon,

att hvad hon förmedelst sinnena förnimmer ar

verkligt.

Att den kannedom man genom de nu namda
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kunskapskallorna oundvikligen, nar tillfallet gifves,

far, ar palitlig, det ligger sa till grunden för all ve-

tenskap, att utan det ingen vetenskap ar möjlig.

Huru skulle till exempel den menniska kunna veta

nagot, som betviflade att lion tanker, eller som skulle

förneka sin egen tillvaro ? Huru skulle musik vara

möjlig utan tillit till hörseln; huru vore astronomien

möjlig utan tillit till synen?

Det sades afven, att riktig kannedom om sadant

som ar kan komma genom förnuftsslut, och vi ma
har i korthet angifva sattet för riktiga förnuftsslut.

Da man vill söka nagon sanning, som man icke kan-

ner, utgar man fran sadana nödvandiga sanningar,

som ofvanföre blifvit namda, eller fran allmanna

grundsatser och lagar, eller frankanda sanningar och

enskildheter af annat slag. Man leder sig sedan ge-

nom noggrant iakttagande af sammanhanget mellan

grund och följd till sin slutsats. Detta sker endera

genom att resonera fran det allmanna till det sarskil-

da, eller tvart om fran det sarskilda till det allmanna.

Den slutsats, till hvilken man kommer ar, savida man
allt igenom resonerat ratt, endera fullkomligt viss

eller mer eller mindre trolig; och den sanning man
pa sa satt finner ar, likasom den, hvilken man af nöd-

vandighet kanner, fuUt palitlig; naturligtvis sa till

vida, som slutsatsen ar mer eller mindre viss. Ty

elj est, huru vore det möjligt att pa nagot omrade,

der sanningen maste laras af vittnesbörd sasom i lag

eller af enskilda företeelser sasom i naturvetenskap,

finna den ?

Den bevisföring vi i var undersökning maste be-
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gagna, ar sjnnerligen, doek ej i hvarje enskildt fall,

den induktiva, resonerandet fran det sarskilda till det

allmanna. Denna leder val icke sasora den motsatta,

den deduktiva, resonerandet fran det allmanna till

det sarskilda, till slutsatser, hvilka, savida grimden

ar sann och bevisföringen riktig, nödvdndigt maste

vara sanna; den leder ofta till slutsatser, hvilkas san-

ning ar mer eller mindre trolig; men med sadana

slutsatser uppbyggas de flesta vetenskaper. Man bör

da alltid föredraga det troliga framför det otroliga

och det mer troliga framför det mindre troliga. Den
grad af trolighet, som pa detta satt uppnas, ar ofta

ganska stor, och icke sallan uppnar man absolitt viss-

het, Detta ar ju ofta fallet i vetenskap och i lag, och

det besannas af tusentals exempel i den dagliga erfa-

renheten. I detta slags bevisföring fordras ofta un-

dersökning af manga enskildheter, i allmanhet ju

flera, desto battre 1).

I undersökningen af en sa vidtomfattande fraga

som den, huruvida Bibeln ar af Gud, fordras en un-

dersökning af manga enskildheter, sasom huruvida

det finnes en Gud, huruvida en uppenbarelse fran ho-

nom ar möjlig och nödvandig, huruvida Bibeln ar

tillförlitlig, huruvida dess laror kunna anses vara af

Gud m. fl. Hvar och en af dessa sarskilda fragor

fordrar ytterligare undersökning af i dem ingaende

enskildheter. Med ledning af dessa nu förutskickade

anmarkningar börja vi var undersökning; och forst

skola vi se, om vi kuona veta, huruvida en Gud finnes.

1) Las i förening med denna inledning "Outline Study of Man" af M.
Hopkins.
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KAP. II.

NaTURENS pUD.

V^i börja da med en undersökning af det, som

medvetandet anger sasom det djupaste i var natur

och fortga derifran utat. Detta gitVer oss forst det

moraliska heviset. Det ar redan namndt, att menni-

skan af en inre naturnödvandighet skiljer mellan det

goda och det onda, det ratta och det oratta, samt

kanner sig sta under en absolut bindande sedelag,

alltsa ansvarig för hvad hon ar eller gör. Det ar af-

ven namndt, att detta medvetande ar tillförlitligt.

Men ansvarighet innebar, att nagon finnes, inför hvil-

ken man ar ansvarig, och detta kan icke vara en sjelf,

ty man har icke sjelf gifvit sig denna sedelag, man
eger den till och med emot sin vilja; ej heller kan

det vara samhallet, ty sedelagen dömer ofta, da sam-

hallets lagar eller vanor aro tysta; icke heller kan det

vara naturen, ty sedelagen ar icke en blind naturnöd-

vandighet, inför bvilken motsatsen af ratt och oratt

skulle försvinna: utan maste det vara en person, som

kanner, pröfvar och dömer menniskan, och denne

person ar Gud. Yidare kanner menniskan sig bero

af en högre magt, den hon ar böjd att tillbedja samt

att anropa i noden, alltsa en personlig magt, en som

alltid och allestades kan hora och hjelpa. Hon kan-

ner sig beroende af den, inför hvilken hon iir ansva
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rig. Alltsa hanvisar afven denna kansla till Gud.

Ytterligare kanner hon en langtan efter fullkomlig

sallhet, en langtan, som kan tillfredsstallas endast

genom fullkomlig anslutning till en oandligt god, he-

iig och magtig personlighet; densamme till hvilken

medvetandet om ansvarighet och kanslan af beroende

hanvisa. Dessa kanslor och kraf fordra alltsa Guds

varande. Utan Gud vore djupet af menniskans va-

sende en lögn; men att detta icke kan sa vara, hafva

vi sett. Uti Gud, sasom uti alla fullkomligheter

oandligt god, ligger derföre den yttersta grunden för

menniskan skyldighet, trygghet och lycksalighet. Sa

hanvisa var naturs djupaste kanslor till Gud, och sa

innebara de hans varende 1).

Yi kunna af det föregaende sluta, att menniskan

lika visst var danad för Gud, som hon var danad för

denna verlden. Derföre ar hon sadan hon ar, derför

har hon dessa sedliga och religiösa kanslor, och der-

före uttrycker sig gudsmedvetandet sa allmant i verl-

den. Det ar allmant, emedan det ar nödvandigt, och

nödvandigt, emedan Gud sa danat menniskan, att

hon ej skuUe vara utan ett in re vittnesbörd om ho-

nom. Men synden har kommit in och fördunklat

detta medvetande, sa att det mangenstades företer

otydliga former och ma understundom hos en eller

annan individ synas för en tid utslocknadt. Men
detta bevisar icke, att Gud icke ar. Insjöns lugna

yta aterspeglar solen klart; men nar denna yta stores

af vinden, fördunklas bilden eller blir oredig och ma

1) Se fullstandigare "Systematic Tbeology" af C. Hodge, del. I, sid.

191—201 samt sid. 233—240.
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synas utplanad för en tid. Solen ar andock pa him-

melen. Lat lugnet aterstallas, och solbilden sball

ater tydligt visa sig. Sa ar det med gudsmed-

vetandet.

Vi ofverga nu till ett bevis, som har sin grund i

naturen af menniskans förstand och som kallas det

ontologiska heviset 1). ivlenniskan kan tanka sig ett

oandligt fullkomligt vasen. Till detta begrepp hör

fuUkomlighet i alla goda egenskaper, sasom allmagt,

allvishet, allgodhet m. m. ; men afven nödvandigt va-

rande; ty ett vasen, som mavaraeller icke vara, vore

ej sa fullkomligt som det, hvilket af nödvandighet

maste vara, och vore saledes ej det oandligt fuUkom-

liga. Men det, som af nödvandighet maste vara, det

ar. Derföre, da vi tanka pa ett oandligt fullkomligt

vasen, tanka vi pa ett vasen, som ar i verkligheten

lika visst som i tanken.

AUtsa ar verkligt varande oskiljaktigt foren ad t

med begreppet om det oandligt fuUkomliga vasendet,

sa att detta icke kan tankas utan sasom varande. I

och med detsamma man i tanken gör dess icke va-

rande möjligt, har man icke langre begreppet om det

oandligt fullkomliga vasendet. Tvifvel pa slutsatsens

giltighet ar derföre ologiskt.

Detta kan icke sagas med afseende pa nagot an-

nat vasen; ty i begreppet om allt annat förutom det

oandligt fullkomliga vasendet, ingar icke nödvandigt

varande sasom ett vilkor för begreppets riktighet 2).

1) Fran gr. "on", varande.

2) Se synnerligen utvecklingen af detta bevis uti "History of Christ-

ian Doctrine" af W. G. T. Shedd, del. I, sid. 231—239. Afven "Abetract of
Systematic Theology" af J. P. Boyce, sid. 20—22.
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Menniskans förstand ar derföre sadant, att hon

med logisk nödvandighet sluter till Guds varande.

Salunda har Gud afven i denna del af hennes natur

inlagt ett vittnesbörd om sig sjelf.

Ytterligare kan man af en nödvandig sanning

och af hvad man kanner om verldsaltet sluta till

Guds varande. Detta kallas det hosmologiska heviset

(fran kosmos^ verld). Af intet kan intet komma 1),

ar den nödvandiga sanningen, erkand fran uraldriga

tider. Yerlden ar; den kan icke hafva kommit af

intet; den har en tillracklig grund för sitt varande

nagonstades. Savidt vi kanna den, företer den en

kedja af orsak och verkan; men orsakerna aro under-

ordnade och hafva sjelfva nagon orsak bakom sig.

Nu kunna vi ej tanka oss en oandlig kedja af blott

betingade varelser, utan en första obetingade orsak-

En kedja med tio lankar uppbar icke sig sjelf, myc-

ket mindre, om den förökas till tio millioner lankar.

Det hjelper ej huru langt vi skrida tillbaka utefter

linien af orsak och verkan, vi kunna ej atnöja oss

med blott betingade varelser; vart förnuft stannar

icke, förran det funnit hvila uti en första orsak, som

har grunden till sitt varande i sig sjelf, och som pa

samma gang ar grunden till allt annat utom sig.

Om vi nu följa utefter linien af orsak och ver-

kan, komma vi till begynnelser, hvilka vittna om den

första orsakens höga natur. Den oorganiska materien

frambringar icke af sig sjelf organiska varelser. Ve-

tenskapsman ma sammanblanda alla materiella be-

standsdelar af en vaxt huru noggrant som helst, men

1) "Ex nihilo nihil fit" ("Af intet blir intet").
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en vaxt uppkommer ej af blandningen. Som nu or-

ganiska varelser finnas, maste de alltsa endera hafva

frambragts af nagot utom och oberoende af materien,

eller ocksa utaf intet. Det sednare ar icke möjligt,

ty intet kan ej frambringa nagot; det förra ar derföre

sant: de hafva en orsak utom och oberoende af mate-

rien. Utaf organiska varelser hafva vi vaxtriket,

djurriket och menniskan, af hvilka det lagre icke öf-

vergar till det högre; ty hade sa skett, skulle man
hafva kunnat iakttaga det. Om t. ex. dj uren redan

tusentals ar sedan började utveckla sig till menniskor,

och det nu finnes sa manga menniskor i verlden,

hvarföre har man ej under denna langa tid oupphör-

ligen sett det upprepas, som skulle hafva begynt sa

langesedan, sa att det ej kunde vara det ringaste tvif-'

vel om apans utveckling till menniska ? Man har

aldrig sett det — och kan det val vara nagot tvifvel

derom, att man aldrig far se det? De fleste tankare

svara nej. Och detta svar grundar sig icke ailenast

pa erfarenheten utan afven pa kannedomen om det

svalg, som skiljer det oförnuftiga djuret ifran den

förnuftiga och religiösa menniskan. Alltsa hade

vaxtriket sin begynnelse; djurriket hade ocksa sin

begynnelse och menniskan sin begynnelse: begynnel-

ser, vittnande om en orsak utom och oberoende af

materien — en orsak, stor hoq- att astadkomma den

högsta af alla varelser pa jorder., ty eljest skulle na-

got kunna komma af intet. Nu ar menniskan icke

allenast kroppslig utan afven andlig med fri vilja

och sjelf en personlig orsak i verlden; sa maste d&

hennes orsak, det ar hennes skapare, vara minst af
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samma art som det högsta i hennes natur, en person-

lig ande med outsagligt större magt an menniskan.

Denne ande ar Gud, oberoende af, fast verkande uti

verlden, grimden till sitt eget och till verldsaltets

varande 1).

Detta för oss till det teleologiska leviset (fran

telos^ andamal). Naturens andamalsenlighet vittnar

om Gnd. Nar vi betrakta ett "konstverk, t. ex. ett

vai gjordt ur och se, huru den ena delen ar afpassad

för den andra, och huru det hela samverkar till att

uppfylla ett visst andamal, sakunna vi omöjligen tro,

att detta konstverk uppkommit af sig sjelft. Icke

heller kunna vi tro, att blott djurets instinkt varit

dess upphof. Afsigten och medlen till dess föi^erk-

ligande hanvisa till tanke pa förhand, val af andamal

och medel, samt viljeverksamhet och handling iutfö-

randet, och detta af sadan natur, att vi maste till-

skrifva det en varelse icke underlagsen menniskan

atminstone i förstand, vilja och skicklighet. Betrakta

vi en bok af ett högt sedligt innehall, sa kunna vi ej

tro, hvarken att den uppkommit af sig sjelf, eller att

instinkt eller förstand ensamt dikterat den; vi veta,

att dess författare egt icke allenast förstand, utan af-

ven sedlig natur, att han varit i ordets fulla mening

en person.

Naturen ar full af de skönaste sammansattningar,

hvilka utvisa goda andamal, och med afseende pa

menniskan sedliga och religiösa andamal, afsigtligt

förverkligade genom de lampligaste medel, och bar

1) Se "Systematic Theology" af C. Hodge, del. I, sid. 208—215.
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salunda vittne om en personlig danare med de högsta

egenskaper.

Tag t. ex. ögat. Det utgör en inom flera hinnor

innesluten kammare. I en öppning pa denna kam-

mare sitter en fuUkomligt genomskinlig lins (kristal-

linsen), genom hvilken Ijuset fran synliga föremal

brytes, sa att en bild af föremalet afteeknar sig pa

ögats motsatta sida. Der uppfangas intrycket af

denna bild af en öfver ögats insida utbredd nervhinna,

hvilken öfvergar i synnerven, förmedelst hvilken sja-

len uppfattar det afbildade föremalet. Detta ar den

enda nerv i kroppen, som mottager intryck af Ijuset

och fargerna. Om linsen, genom hvilken Ijuset in-

tranger i ögat, bestode af en öfver allt lika tat massa,

skulle Ijusstralen uppdelas i sina enkla farger och fö-

remalen synas dermed fargade. 1 tuber förekommer

man denna Ijusuppdelning genom att sammansatta

linser af flera glas af olika sorter (akromatisk lins).

I ögat förekommes den sannolikt hufvudsakligen der-

igenom att kristallinsens lager aro tatare mot dess

karna och salunda bryta Ijuset med olika styrka.

Ljusmangden som inslappes genom kristallinsen reg-

ieras af en finkanslig inrattning, hvarigenom pupillen

sammandrages eller utvidgas, sa att ej mer an det be-

höfliga Ijuset slappes in. Insidan af ögat under nerv-

hinnan, som ar genomskinlig, ar öfverdragen med
ett svart fargamne, sa att ögats inre kammare ar mörk.

[Jtan denna mörka insida, hvilken upptager öfverflö-

digt Ijus, skulle inga klara bilder uppkomma pa ögats

botten, och seendet skulle vara mycket svagtochför-

virradt. Genom en annan inrattning andras efter
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behofvet kristallinsens afstand fran ögats botten, sa

att man klart kan se föremal pa olika afstand— ögat

lampar sig efter afstanden. Detta ar blott en del af

de under ett enda organ af kroppen later oss skada.

Om vi nu betanka, att ögat danades i det fördolda, i

mörkret, der det icke kunde anvandas, och utan dess

egares vetskap, huru kunna vi undga att i dess daning

för Ijuset, för seendet skada bade afsigt och den stör-

sta skicklighet i afsigtens förverkligande ! Intet op-

tiskt instrument, förfardigadt af menniskor, kan i

finhet och fullkomlighet jemföras med ögat. Dess

danares förstand och skicklighet öfverga outsagligt

menniskans.

Fa samma satt vittna andra kroppsdelar om Gud.

Örat ar pa förhand danadt för hörseln, lungorna be-

redda för andningen, matsmaltningsapparatenför dess

förrattning, lemmarne för deras bruk. Kroppsde-

larne aro afven sa ordnade i kroppen, att de skulle

pa basta satt tjena dess andamal.

Detta galler icke allenast menniskans utan afven

djuren. Om ett djur skulle lefva i luften eller i vatt-

net, bereddes det pa förhand dertill. Fogelungen

har vingar redan inom aggskalet, vattenfogeln har

simfotter, förr an han ar klackt, fisken ar gjord för

vattnet. Afven rader den fuUkomligaste öfverens-

stammelse mellan kroppsbyggnaden och den med-

födda naturdriften eller instinkten. De djur, hvilka

drifvas att lifnara sig af rof, hafva en sadan kropp,

att de kunna tillfredsstalla denna instinkt; de, hvilka

drifvas att lifnara sig af vaxter, hafva tander och

mage derefter. Bland otaliga vackra förhallanden 1
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djurriket, skola vi blott tillagga ett enda. Det flnnes

en sorts insekter {Phasma)^ hvilka att börjamed likna

frön af de vaxter bland hvilka de lefva. I nasta ut-

vecklingsstadium likna de sma stjelkbitar eller löf-

bitar af samma vaxt, och i sin fuUandade form likna

de sa fullkomligt vaxterna, att de med möda kunna

urskiljas fran dem. Deras vingar, som nu utvaxt,

likna fullkomligt bladen af vaxterna bade i farg och

form. Sa noggrant utföres denna likhet, att, nar bla-

den förandra farg, vingarne underga en alldeles dylik

fargförandring. Men icke nog harmed: det hander,

att sma larver ata sa pa bladens yta, att bleka flackar

uppsta, och till och med detta efterharmes i insektens

farg. Denna underbara likhet uppfyller ett visst an-

damal. Den skyddar de eljest hjelplösa insekterna

fran faglar, hvilka, om de latt kunde upptacka dem,

snart skulle fullkomligt utdöda dem. Kunde uret

tydligare vittna om en mensklig upphofsman, an detta

förhallande vittnar om Gud ? En sparf faller ej till

jorden Hans vilja förutan, och en insekt förgas ej

utari Hans tillstadjelse.

Yaxtriket företer afven de skönaste bevis pa da-

narens afsigt, skicklighet och godhet. Yaxternas

byggnad ar lika underbar som de flesta djurs, och de

utgöra en oumbarlig lank i naturens kedja. Utan

vaxterna kunde djurlifvet ej besta. Djuren kunna ej

nara sig af den oorganiska materien, de nara sig af

vaxterna och af hvarandra; men vaxterna upptaga i

sig oorganisk materie och förvaridla den till föda tor

djuren. Hvem ser ej hari ett pa förhand tankt anda-

mal och dess förverkligande genom lampli'ga medel?
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Men icke allenast de varelsen som lefva pa jor-

den, utan j orden sjelf vittnar om Gud, alldeles som

ett pa förhand af en fader för sitt barn beredt bus

yittnar om denne faders förstand, omsorg ocb karlek.

Salunda bar Giid pa förband nedlagt i jordens innan-

döme de stora stenkolslagren, de rika metalladrorna

ocb andra för menskligbeten beböfliga förrader. Luf-

ten ar fullkomligt lamplig för lif\^et. Ljus, varme,

elektricitet, sa nödvandiga, aro utbredda öfver jor-

dens yta. Vatten afdunstar, bortföres af vindar, för-

tatas igen till följe af jordytans beskaöenbet ocb ned-

faller i uppfriskande skurar. Proportionen mellan

land ocb vatten ar alldeles bvad den bör vara för lif.

vets bestand pa j orden. Bergen aro likasom afvagda

ocb landerna afmatta för att uppfjlla sina andamal;

vindar ocb bafsströmmar aro satta i sadan rörelse att

klimatet skulle vara det mest lampliga. Vi pamin-

nas bar om ett bland de manga vackra förballanden

man kunde spara. Varma strömmar bortföra öfver-

flödig betta fran de tropiska trakterna, gömmande den

i sitt sköte, tills de na kallare latituder. Har utbreda

de sig öfver bafsytan ocb afgifva sin varme at vindar,

bvilka regelbundet fora den in öfver angransande lan-

der. Pa samma satt fora kalla strömmar en lagre

temperatur fran isbafven mot de tropiska trakterna,

der den sa val beböfves. Andra tillfalliga strömmar

ocb vindar jemna klimaten. Salunda fins t. ex. norr

om eqvatorn i Atlantiska bafvet en tillfallig ström,

oberoende af Golfströmmen, bvilken om vintern förer

varmt vatten till de nordliga trakterna ocb om som-

maren uppbör att rinna. En dylik ström finnes ocksa
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i södra Atlanten, som, da vintern der intrafFar, förer

en betydlig varmemangd mot söder. Dessa tillfalliga

strömmar bero, den pa norra jordhalfvan af Brasi"

liens kustböjning och den pa södra af Afrikas kust

norr om Guineaviken. Ar det icke eget, att Syd-

Amerika och Afrika skuUe hafva utskjutit siua val-

diga knan at Atlanten, det ena litet söder, det andra

litet norr om eqvatorn, pa det att strömmar skuUe

uppsta, hvilka just om vintern för de lefvande varel-

sernas skuU skulle fora varme till de kalla trakterna?

Men s'a har Gud allt val beredt.

Historiën visar afven i hela sin gang en verlds-

regerande försyn, belönande eller bestraffande indi-

Yider och nationer, ordnande och ledande det hela

och det enskilda, sa att menniskan matte na den i det

narvarande lifvet högsta möjliga sedliga saval som

intellektuella utveckling. ''Det ar egentligen", sa-

ger sant en god verldshistoria l)5''sparen af den All-

vises styrelse, det ar gangen af hans ledning, det ar

fuUbordandet af hans radslag, som historiën har att

framlagga".

Men latom oss blicka bort fran j orden. Hvilka

sköna system af solar med sina mangfaldigt kretsan-

de himlakroppar, sammanbundna genom de enklaste

lagar och betryggade genom de finaste jemvigter möta

icke ögat ! System pa system, det ena harligare an

det andra, uppga för den hapne askadaren. Han
npptacker slutligen gransen för den stjernsamling, i

hvilken var sol befinner sig; och det bevapnade ögat,

aldrig matt pa de under det skadat, stracker blieken

1) "Allman verldshistoria'' af Kindblad och Melin,
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sa langt det nar in uti det obegransade fjerran, och

hvad ser det? Jo, stjernsamling efter stjernsamling,

som med saker gang ila fram pa sina sparlösa banor

genom den omatliga rymden. Öfver ailt visar sig

ordning, öfver allt lag, öfver allt samband. Sa vitt-

nar skapelsen i sin helhet genom sin höga andamals-

enlighet om Skaparens personlighet och storhet 1).

Om vi nu ej stödja oss pa nagot af de föregaende

bevisen ensamt, utan sammanfatta alla uti en enda

grund för var slutsats; sa se vi: att natitren inom och

xitoni oss — kanslan^ förnuftet^ kroppen^ verldsalltet

— förTcunnar^ att Gitd dr^ och att han 'dv en person-

lig ande med de högsta egenskaper^ oheroende af verl-

den^ fast verJcande i verlden^ och sjelf sin egen och

verldsalltets yttersta grund. Detta ar teismen (fran.

Theos^ Gud), sasom hvilande pa naturen endast.

f

KAP. III.

ALSKA ASIGTER.

Det fins en sann filosofi, det fins ocksa en filo-

sofi, falskeligen sa kallad. Den förra ar ett uttryck

af grundsanningar i lifvet och naturen, den sednare

ar ett uttryck af oriktiga och förvanda asigter rörande

sadana sanningar. Till den sednare hora de falska

asigter, angaende Gud, vi nu skola ikorthet betrakta.

1) Under detta bevis se förutom laroböcker och afhandliiigar i natur-

lara: "Natura! Theology" af W. Paley; "The Reign of Law" af the Duke
of Argyll; "Structure of Animal life" och "Geological sketches" af L. Agas-

siz; "Physical Geography of the Sea" af M. F. Maury; "Earth and Man" af

Guyot: "Planetary and Stellar Worlds" af O. M. Mitchell; "Systematic Theo-

logy" af C. Hodge, del. I, sid. 215—233.
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De förtjenade visserligen icke att namnas, vore det

ej, att sa manga omfattat dem, och att var tid sa

starkt lutar at den fullkomliga otron.

Yi börja med ateismen (fran a och Theos^ Gud:

a gifvande at Theos en motsatt bemarkelse = icke

Gud), hvilken sager, att ingen Gud finnes. Denna

asigt har nu och da förekommit i historiën; men
branmarktes till och med af hedningarne sasom en

last, för hvilken landsförvisning understundom bief

strafFet. Under franska revolutionen gjorde den sig

gallande i Frankrike, da man uppstalde den grund-

satsen, ''att himmelens konung maste afsattas alldeles

sasom jordiska konungar", och da man förde en

qvinna till Notre Dame-kyrkan i Paris, satte henne

pa det höga altaret och tillbad henne sasom ''förstan-

dets gudinna". I var egen tid har ateismen betyd-

ligt tillvaxt, sa att de icke aro fa, hvilka öppet för-

fakta den. Deras kanslor uttala sig oförtackt i sa-

dana yttranden som det följande af Gustave Flourens

i hans tidning i Paris 1870: ''Yar fiende ar Gud.

Hat till Gud ar vishetens begynnelse. Om mennisko-

slagtet skall erfara ett sant framatskridande, maste

detta ske pa ateismens grund. Hvarje spar af religion

maste förvisas fran vara barns uppfostran". Dylika

asigter uttalas icke allenast i Frankrike, utan har och

der i nastan hela den civiliserade verlden.

Det ar tydligt, att denna asigt helt och hallet

förnekar den sedliga naturens djupaste vittnesbörd:

samvetet vittnar om lag, om ansvarighet, om Gud,

och hjertat krafver honom; och att den motsager för-

nuftets och verldsalltets till Gud sa tydligt hanvisan-
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de vittnesbörd 1). Den ar alltsa oförnuftig och

omensklig, talande mot förnuftets och medvetandets

enklaste sanningar; och Bibeln sager sant i det or-

det: ^^Daren har sagt i sitt'hjerta: det fins ingen

Gud" 2).

Hvad ateismens följder maste vara, ar tydligt

saval af dess natur som af historiën. Om ingen Gud
finnes, sa finnes ingen synd, intet ansvar, ingen dom;

och menniskan kan lefva hnr hen vill och utöfva

hvilka brott som helst. Den raa kraften bestammer

da ratten, och den svage maste utan tillflykt, utan

upprattelse duka under för den starkare. Ateismens

akta frukter visade sig under skrackvaldetiFrankrike

mot slutet af förra arhundradet, da landet var i han-

derna pa giidsförnekande mördare, och da blod flöt i

strömmar; den visar sig i dag bland krogar och röfva-

reband, fast hammad af ett omgifvande maktigt sam-

halle med andra asigter; men lat ingen tanka, att den

ickc annu en gang kan bryta ut i upptraden lika djef-

vulska som under den franska revolutionen.

Som ateismen genom att förneka Guds varande,

blundar för menniskans egen natur, kan den icke

lange — om nagonsin — vara fullkomlig ateism.

Den som bekanner den och handlar derefter, maste

förr eller sednare i mer eller mindre man kanna att

Gud ar, och att lian skall straffa för synd. Atmin-

stone kan gudsförnekaren föras dertill i ett ögonblick

och det utan att resonera. Nar Yoltarie, som lange

hanat kristendomen och slutligen bief en gudsförne-

1) Se föregaende kapitel.

2) Ps. 14: 1.
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kare, skadade doden i ansigtet, var det slut med hans

ateism. Naturen gjorde sin rost ater hord, och den

förtviflade mannen erkande sig hafva ''svaljt endast

rok", hafva berusat sig med den rökelse, som förvandt

hans hufvud; och i sin angest bjöd han 100 francs

för hvarje minut hans lif kunde förlangas. Han dog

under de förskrackligaste samvetsqval, ty han maste

med lifvets otaliga skulder outplanade trada inför

den Gud han förnekat. Sadan ar ateismen. Ma
Gud bevara hvar och en af vara lasare fran dess för-

skrackliga snara ! Yi hafva behandlat den forst,

emedan de följande asigterna aro mer eller mindre

ateistiska.

Materialismen. Enligt dess laror finnes icke

nagon ande. AUt, som ar, ar materie. Materien

bestar af atomer, genomtrangda af en viss kraft. Af

sadana atomer har verldsalltet uppkommit, och det

utvecklas efter oföranderliga naturlagar. Sjalen ar

blott en produkt af kroppens sammansattning, som

lipphör nar kroppen dör. All kunskap fas genom
de yttre sinnena; all sjalsverksamhet ar en följd af

oundvikliga naturlagar. Af en del uttalas öppet

systemets yttersta slutsatser: som ingen ande finnes,

fins ingen Gud; som allt, som ar, ar oundviklig

följd af naturlag, fins ingen ansvarighet; och som

allt ar materie, fins intet lif efter detta. En del

saga sig doek ej vara ateister och erkanna en out-

ransaklig kraft. Men en blott kraft ar icke en

personlig Gud, inför hvilken menniskan kan vara

ansvarig, pa hvilken hon kan förtrösta, i hvilken hon

kaft finna malet för sina djupaste kraf, sa att erkitn-
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nandet af en outransaklig kraft ar vasentligen intet

annat an ateism.

Materialistiska asigter hatVa funnits i verlden

fran urgamla tider. Epicurus uttalade dein, fast ej

för första gangen, 300 ar före Kristus, och till denna

dag hafva hans satser knappast i det ringaste andrats.

Han medgaf visserligen tillvaron af ett sorts kropps-

liga gudar, men dessa hade doek intet att göra med
verldsalltet eller menniskan 1).

Den franska revolutionen föregicks af ateistisk

materialism. Hit hor afven den un derliga '*positiva

filosofien'' af Comte. hvilken för dess egendomliga

praktiska sida benamnts * 'katolieism minus kristen-

dom" 2). Af var tids vetenskapsman aro ock manga
materialister. Professor Huxley, som kommit att

taga en ledande del i den vetenskapliga materialis-

mens diskussioner, har bland annat framhallit laran

om naturkrafternas öfverging i hvarandra, Ijus kan

öfverga till magnetism. magnetism till Ijus, varme

1) "History of Philosophy", Ueberweg, del. I. sid. 901—212. '"Syete-

matic Theology'*, Hodge, del. I, sid. 246.

2) '•Systematic Theology*', Hodge, del. I, sid. 254—262. Comte var en
akta materialist. Allt som fins var för honom materie, Dertill trodde han
icke pa nagot causalsammanhang, ntan allt sker blott i en viss ordning.

Denna kan pa alla omraden finnas. octi nar man kanner den, kan man lika

visst förutsaga hvad en menniska skall komma att tanka och kanna eller

hvad samhallstillstandet skall blifva i framtiden, som astronomen kan förut-

saga planeternas och stjernornas lagen. De som förvarfvat denna knnskap,

aro de enda passande att styra, och de böra herrska öfver menskligheten ge-

nom en inrattning, i det yttre liknande den katholska kyrkan. Som ingen

Gad finnes, och menniskan likval har religiösa behof, bör menskligheten

sasom man och qvinna dyrkas. Qvinnan bör dyrkas i det enskilda lifvet och

mannen i det allmanna. Comte sjelf öfvade denna sorts dyrkau och trodde

den skulle komma att intaga kristendomens rum pa jorden. Stackars man I

Det ar blott nagra fa ar sedan han dog, och allaredan star hans filosofi qvar

som en darskapens minnesstod i verlden, med knappast nagon att göra den
ara.
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till elektricitet, elektricitet till varme o. s. v. Han
«tannar doek ej har, utan pastar, att sjelfva lifvet ar

intet annat an en sadan kraft. Alltsa skulle v^arme

kunna öfverga till menskligt lif , elektricitet till tanke

eller samvete och samvetet till elektricitet eller varme

o. s. V. Alltsa aro vi helt och hallet hvad vi ata

och hvad vi pa annat satt af materien intaga i vara

kroppar, och vi kunna ater helt och hallet upplösas

— sjal, ande och allt — till materiella partiklar och

naturkrafter !

Tyska materialister, sasom Berger, Vogt och an-

dra, förnekasaval Guds som sjalens varande, och för

dem fins intet annat an materie och oundvikliga före-

teelser af atomernas olika blandningar. Denna ''köt-

tets filosofi", som den betecknande kallas, ar bygd

ielt och hallet pa medvetandets vittnesbörd om den

jttre naturens verklighet. Men hvarföre vilja ej dess

förkampar lyssna till detta medvetandes vittnesbörd

om det inre lifvets verkligheter ? Om medvetandet

ar ett giltigt vittne i det ena afseendet, hvarföre ej

ocksa i det andra 'i Att taga en del blott af dess vitt-

nesbörd och förkasta det öfriga ar ovetenskapligt och

maste leda till falska slutsatser: detta ar materialis-

mens grundfel. Medvetandet sager oss icke allenast,

att materien ar, utan afven att anden ar, och att den

ar högre an materien. Det ar en val bekriiftad lag,

att materie i hvila förblifver i hvila, till dess en yttre

orsak satter den i rörelse, och att den en gang i rö-

relse bibehaller denna rörelse, till dess den af yttre

orsak hindras. Denna lag galier saval var kropp

som annan materie; men den galier alls icke var ande.
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Vi tanka och bandla fritt och göra alldeles hvad vi

vilja, sa langt var förmaga stracker sig, och vi an-

vanda kroppen sasom ett redskap. Vi kanna, att

anden ar nagot annat an den materie, hvilken den

brukar; att den ar det personliga, tankande, kannan-

de, viljande, fritt handlande jaget. Materialismen,

som motsager detta allmanna medvetande, i öfver-

ensstammelse med hvilket doek materialister saval

som alla andra^ menniskor dagligen handla, maste

vara falsk.

Yi hafva medvetande om att vara desamma vi

förr varit, under det likval kroppen pa en kort tid

utvexlat alla dess materiella partiklar emot andra, sa

att den icke mera ar densamma. som den var. Hm^u

knnde detta medvetande vara sant, om sjalen vore

materiel ? Ty om den vore blott en yttring af krop-

pens atomer, sa maste den med dessa efter en kort

tid utbytas mot en annan sjal, och vi vore icke de-

samme vi varit. Da kunde mördaren med ratta för-

svara sig inför domstolen dermed, att ban vore en an-

nan person an den, som begick brottet nagra ar förut;

ty sedan dess hade all materie, hvaraf ban da bestod,

utvexlats mot annan, sa att den atom-massa, som nu

stode till ratta, vore alldeles oskyldig till ett brott af

den förra atom-massan. Kan val nagon inbilla sig,

att ett sadant försvar skulle galla, sa lange annu sundt

förnuft finnes qvar i verlden ? Och doek borde det

galla, om materialismens lara om sjalen ar sann.

Materialismen, som leder till en sadan slutsats, maste

derföre vara lika falsk, som slutsatsen ar förnufts-

vidrig.
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ansvarighel; ty om allt som ar, ar en följd af natur-

lag, sa kan ingen vara annat an hvad han ar, och

saledes ej heller ansvarig. Den upphafver alltsa den

vasentliga skilnaden mellan dygd och last, mellan

ratt och oratt. Men hvilken lara det ma vara, som

sa motsager menniskans djupaste medvetande, maste

vara falsk.

Afven motsager den naturens vittnesbörd om en

personlig danare. Ingen materialist kunde betrakta

ett val gjordt ur och tro, att det uppkommit af sig

sjelft; och doek kan han studera naturen och se dess

otaliga, sköna sammansattningar, sa klart talande

om pa förhand tankta andamal och om magt och

skickijghet i dess förverkligande, och menniskan

med hennes sedliga saval som förnuftiga och kropps-

liga natur, utan att tro pa Hans personliga varande,

som tankt andamalen, utfört sammansattningarne och

danat menniskan ! Sannerligen, materialismen ar

blind !

Och hvad betrafFar möjligheten af sjalens öfver-

gang till blinda naturkrafter eller sadana krafters för-

vandling till mensklig ande, aterstar tor materialis-

men annu ett bevisande experiment att utföra: det

att förmedelst varme, elektricitet eller andra dylika

krafter uppvacka de döda eller skapa ett nytt slagte.

Hari lar den icke lyckas.

Materialismens frukter maste pa langden blifva

alldeles, hvad vi redan sagt om ateismens, ty den

sammanfaller ju med denna. Epicurus litrde, i god

öfverensstammelse med sitt filosofiska system, att lif-
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vetG högsta mal vore njutning, och att den liögsta

visdom bestode uti att sa ofvervaga alla förhallanden,

att man matte framgangsfullt kunna undvika lidande

och lefva ett njiitningsfullt lif. JS'aturligtvis, om in-

gen sjal, ingen ansvarighet, ingen (jrud och intet lif

efter detta finnes ! Da ar den satsen sann: "Latom

oss ata och dricka, ty i morgon dö vi". Ja, da aro

alla sedlighetens band och dygdens lagar intet annat

an onödiga hinder i var vag, fran hvilka vi maste sa

fort som möjligt befria oss. Hvem ser ej, att om
dessa satser finge fuUt insteg hos massan af mensk_

ligheten, vi snart skulle störtas i anarkiens djupaste

elande; till dess kanske — ty menniskans natur ar ju

andock religiös — nagon antikrist uppstode, upphaf-

vande sig öfver allt, som heter Gud, sattande sig i

Guds tempel och utgifvande sig för att vara Gud, in-

för hvilken massorna skulle böja sigi tillbedjan, lika-

som Comte böjde sig för den tankta menskligheten,

eller likasom massorna i Paris under revolutionen

böjde sig inför den qvinna, de uppsatt pa altaret i

Notre Dame-kyrkan.

Panteismen (fran ixin allt och T/ieos^ Gud).

üenna igenom alla tider sa tjusande asigt, tager

verldsalltet för att vara Gud. Men denne Gud ar

icke personlig, utan endast det opersonliga, omed-

vetna vara't, hvaraf allt, som försiggar, ar en yttring.

Menniskan ar alltsa sjelf en del af Gud, och i henne

kommer Gud till högsta sjelfmedvetande. Allt lif

sjunker tillbaka i det omedvetna vara't igen, hvilket

i sin ordning yttrar sig i bestandigt nya lifsformer,

likasom vagorna pa hafvet standigt höja och sanka
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sig. AUt, som sker, sker af nödvandighet, och allt

ar en yttring af Guds Hf, det onda lika mycket som

det goda. Det fins derföre ingen dygd, ingen last,

ingen fri vilja, ingen ansvarighet, intet lif efter detta.

Filosofen Hegel sager, att synd ar nagot outsagligt

högre an planeternas lagbundna rörelse, eller vaxtens

oskuld; d. v. s. det ar en högre yttring af Guds lif;

och Kosenkranz tvekar icke att göra Guds Son -ett

med satan. Man ryser vid tanken pa sadan hadelse;

men om allt, som ar, ar Gud, och det finnes en satan,

sa maste han vara Gud och Gud satan. Sa förgudar

panteismen icke allenast materien och menniskan,

utan afven det afskyvardaste onda.

Panteismen ar af trenne slag: den som tillskrif-

ver det allmanna yara't delvis bade andens och mate-

riens egenskaper; den som tillskrifver det endast

materien s egenskaper; och den som tillskrifver det an-

dens egenskaper ensamt. Den första betraktar verlds-

alltet sasom bestaende af sjal och kropp, af tanke

och utstrackning; den andra anser den helt och hallet

materie och den tredje tanke. För den sista (den

idealistiska panteismen), i dess största ytterlighet,

fins icke verlden annat an i tanken; det tankta före-

nuilet och det tankande jaget aro ett och det samma.

Det absoluta jaget tanker sig sjelft och tanker verl-

den; med detta jag sammanfaller menniskan och allt

som synes vara. Menniskan kan komma till medve-

tande om sig sjelf sasom detta absoluta jag.

Langt före Kristus liade panteismen mognat till

religiös tro ibland de arjaner, som bosatte sig i In-

dien, de nuvarande hinduernas förfader, och bief
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grunden till deras religiösa och borgerliga inrattnin-

gar, hvilka i samma anda fortplantats intill var egen

tid. I Europa iippkom afven panteismen nagot olika

i olika filosofiska skolor. Den ioniska skolan (600

till 500 f. K.) var inaterialistisk, den eleatiska ideali-

stisk; stoikerna tankte sig verldsalltet besta af kropp

och sjal. Hedendomens störste tankare, Plato, talar

an som teist an som panteist. Det troliga ar, att han

var panteistisk i sin uppfattning hellre an teistisk.

Panteismen fortlefde under medeltiden och frambröt

med förnyad kraft genom Spinoza pa sextonhundra-

talet, hvarefter den vidare utvecklats och försvarats

af tyske filosoferna Fichte, Schelling och Hegel jemte

manga andra. De sista voro idealistiska panteister.

För Fichte fanns intet annat an en viss tankeverk-

samhet, af hvilken verlden ar ett skenbart atersken.

Tanken ar en drom och verlden en drom af den

drommen 1).

Som vi se, hvilar panteismen pa ett obevisadt

antagande: det, att allt, som ar, ar ett enda nagot.

Den gör andamalsenligheten i verlden oförklarlig; ty

hum kan den förklaras utan en personlig danare ?

Den borttager tilliten till det sedliga och religiösa

medvetandet, hvilket doek i grunden ar minst sagdt

lika sant som tankandet och sinnesförnimmelserna.

Den upphafver den vasentliga skilnaden mellan godt

och ondt, den gör menniskan till det högsta, som

Gud ar, och den förgudar sjelfva ondskan. En sadan

asigt kan icke allenast icke vara sann, utan ar i sjelfva

1) Se fullstandigare "History of Philosophy" af Ueberweg; artikeln

"Philosophy" i "American Cyclopaedia" jemte andra verk af samma slag.
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verket det varsta slag af ateism och en af de fracka-

ste hadelser, som syndens galenskap kunde i veten

skapens namn uttala.

Dess frukter skada vi ocksa i Indien, der sam-

vetets rost ofta sa dödats, att den religiöse hinduen

kan vara det största vidunder af orattfardighet och

doek tro sig sin salighet, det ar sitt atersjunkande uti

det omedvetna urvasendet, nara, om han blott dor

med namn et af nagon dyrkad, af urvasendet upp-

kommen gud pa sina lappar eller för öfrigt har noga

iakttagit yttre religiösa bruk. Har se vi ett af natu-

ren högst intelligent folk genom panteismens infly-

tande försankt uti de onaturligaste laster och uti stor

samvetslöshet. Annu varre skulle följdenblifva, om
panteismen förmadde att helt undantranga den san-

ningens rost, som afven under de mest ogynnsamma

förhallanden gör sig mer eller mindre hord, atmir-

stone i större samhallen 1).

Den indiska panteismen skiljer sig fran sista ti-

dens europeiska panteism deri, att den icke tror verl-

den vara evig, utan efter en outsagligt lang period af

omedveten hvila uppkommen af det eviga vara't, samt

att den efter en lang tidsrymd af alla möjliga vexlin-

gar ater smaningom upplöses deri; da deremot den

sednare anser verlden vara en evig yttring af det enda

vara't. Nara beslagtad med panteismen 'Viv polyteis-

men^ dyrkan af manga gudar. Massorna hafva ej

nöjt sig med spekulationens omedvetna vara; de hafva

kant behofvet af nagon personlig Gud att vitnda sig

till ; och sa hafva de personifierat naturföremal och

1) Se "Systematic Theology" af C. Hodge, del. I, sid. 299—334,
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natiirkrafter och at dessa inbillade gudar egnat sin

hyllning. Deraf mangguderiet till och med i Indien,

der panteismen likval varit sa maktig. Den indiska

polyteismen har doek en panteistisk grund: alla dess

gudar anses blott uppenbarelser eller yttringar af ur-

vasendet, till hvilket de sasom allt annat slutligen

aterga. Icke sa med den öfriga hedenddmens manga

gudar: de anses dels obercende, hvar och en inom

sitt omr^de. dels underordnade ett högre personligt

vasen, sasom i den fornnordiska mvtologien — en,

hvars namn icke fdr namnas.

Deismen ( fr. lat. Deus, Gud) tror pa en personlig

Gud; men tanker sig honom sa skild ifran verlden,

att han aldrig ingriper i dess gang. Han har en gang

skapat verlden och nedlagt i den sadana krafter, att

den sedan kunde utveckla sig sjelf. utan Guds nar-

varo eller vidare atgörande. Xagon sarskild Guds

försvn förekommer allts4 icke i verlden, underverk

aro omöjliga, bönhörelse gifves icke, och menniskan

kan icke hafva umgange med sin skapare.

Denna lara visar sig redan till en del i den forn-

grekiska filosonen, men tiilhör egentligen desistatre

arhundradena. Den utvecklades forst af engelska

fritankare, öfvergick sedan till materialistisk ateism

i Frankrike och bief rationalism i Tyskland. Af dess

anhangare hafva somliga varit nastan kristna i sina

asigter, andra i det narmaste panteister. Mellan sa-

dana ytterligheter har denna asigt rört sig, da vi in-

berakna de ofvannamda riktningarne, synnerligen den

engelska deismen och den tyska rationalismen. Den
har ofta anfallit Bibeln och endera förkastat allt
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deri, som ej ansetts öfverensstamma med förnuftet

och naturen, eller sa förklarat det, att det matte synas

öfverensstammande dermed.

Emot denna asigt ma invandas, att Gud sa af-

lagsnas ifran verlden, att vi aro sa godt som utan

honom; den ar derföre föga battre an ateism. Den
leder ocksa latt och- följdriktigt till uppgifvande af

den fria viljan, till upphafvande af den vasentliga

skilnaden mellan ratt och oratt och följaktligen till

ansvarslöshet för hvad man ar och gör. Der.na be-

nagenhet synes till exempel hos Hobbes och Boling-

broke. Vidare motsager deismen medvetandets dju-

paste vittnesbörd, i det den nekar menniskan det

umgange med Gud, som hon af naturen krafver; och

den gifver oss en Gud, som hvarken ar fullkomligt

heiig eller god, ty han hvarken ingriper styrande uti

en verld, som visserligen lider af sedlig oordning,

eller bereder nagon tillfredsstallelse för det dj upa

kraf efter umgange med honom, som han doek ned-

lagt i menniskans vasende. Rationalismen, som star

narmast kristendomen, aflagsnar doek Gud allt för

mycket ifran verlden och erbjuder menniskan ett allt

för svagt medel till upprattelse, hennes egen kraft.

'^Du kan, ty du bör", var en sats, som lag till grun-

den för Kants filosofiska sedelara; och han ansag att

man borde kunna i sig sjelf sa förverkliga Kristi

karaktar, att man vore behaglig inför Gud 1).

Slutligen, deismen förklarar icke, sasom teismen sa

enkelt och tillfredsstallande gör, sa langt den gar,

1) "Hiötory of Philosophy" af F. Ueberweg, del. II, sid. 181—187



40

menniskan och veriden, ty den ar icke sasom denna

sann 1).

y

KAP. IV.

PPENBARELSENS MÖJLIGHET OCH
NÖDYANDIGHET.

Detta leder oss till fragan, huruvida en uppen-

barelse af Gud verkligen ar möjlig och nödvandig

eller icke.

Med en uppenbarelse af Gud mena vi icke har

en sadan uppenbarelse af hans vasen, som naturen

sjelf innehaller, utan en sarskild i naturens gang in-

gripande och derföre af det öfvernaturliga utmarkt

uppenbarelse. Huruvida en sadan uppenbarelse ar

möjlig eller icke, beror pa huruvida det öfvernaturliga

ar möjligt eller icke. Kan Gud ingripa i naturens

gang och utföra hvad helst han vill? Detta ar den

enkla fraga vi behöfva besvara. Naturligtvis svara

alla, som hylla de ateistiska och panteistiska asigter-

na, nej ; ty för dem endera fins ingen Gud eller ock

ar naturen sjelf Gud och viker aldrig ifran sina egna

lagar. Men afven deismen och rationalismen, som

hafva en Gud langt borta, saga: nej, allt gar efter

naturens lagar, och utom dessas omrade sker intet.

Den vanligaste invandningen emot det öfvernaturli-

"gas möjlighet har varit naturlagarnes oböjlighet.

Denna invandning sökte Hume att starka genom att

1) "History of Christian Doctrine" af W. G. T. Shedd, del. I, sid. 190

—220. Se afven en förtrafflig behandling af alla dessa falska asigteruti "Mo-
dern doubt and Christian belief", af T. Christlieb, sid. 13Ö—209.
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satta den allmanna erfarenheten gent emot nagra fa

mans vittnesbörd, hvilket ansags sasom af intet varde

i jemförelse med denna erfarenhet. Strauss och Re-

nan lianförde i sina falska framstallningar af Jesu lif

det öfvernaturliga till sagan och inbiHningen; och

Baur, sa namnkunnig i förening med Tübingerskolan,

sökte pa samma satt bortförklara underverken, för-

lade genom sin oriktiga kritik en del af nya testamen-

tets skrifter till andra arhundradet och förkastade en

del sasom oakta, samt ansag kristendomen för en na-

turlig utveckling af för handen varande elementer 1

judendomen och hedendomen.

Hvad betrafFar raöjligheten af det öfvernatm^liga,

aro de ofvanberörde inkasten deremot latt besvarade.

I första rummet ma vi anmarka, att inkasten hafva

sin grund i falska asigter om Gud, och aro redan der-

före af litet varde. Yi behöfva blott erkanna, det vi

sa tydligt sett af naturen, att det finnes en personlig

Gud, som ar verldens skapare och uppehallare, det

ar teismens sanning, för att inse, att det öfvernatur-

liga ar möjligt. Tj, om Gud har skapat verlden och

fortfarande verkar uti verlden, sê< ar ju verlden med
alla dess naturlagar ett uttryck af Guds vilja och i

hvarje ögonblick beroende deraf. Gud ar da icke

utestangd ifran sitt eget verk utan bestandigt uti det;

icke heller ar hans magt af det begransadt, utan kan

han, nar lian vill och hur han vill, ingripa uti natu-

rens vanliga gang och astadkomma nagot helt annat

an det vanliga. Detta kan Gud göra t. ex. endera

genom att förmedelst omedelbar vil]everksamhet

astadkomma nagot nytt i naturen, nagot som ej har
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sin grand i förr deri nedlagda krafter eller tillgangar;

eller ocksa genom att sk anvanda af oss kanda eller

okanda naturlagar att derigenom ett sarskildt mal

vinnes. Att förneka detta ar att frankanna Gud den

magt inom sitt omrade, som vi ega inom vart, och

att begransa hans frihet. Skulle man invanda, att

det icke öfverensstammer med hans visdom, sa fraga

vi: hvem kan val pasta, att icke Gud fran början in-

tagit i sin verldsplan ett fritt och mangen gang öfver-

naturligt verkningssatt i verlden ? Den som förnekar

detta, tror sig af det lilla han vet om naturen, kanna

allt för mycket af Skaparens eviga radslag.

Det vigtigaste inkastet ar harmed besvaradt.

Cnderverk aro möjliga, Gud kan, om han vill, göra

under och göra en sadan uppenbarelse af sig sjelf,

som innebar det öfvernaturliga. De öfriga inkasten

hafva mera afseende pa de i Bibeln omtalade under-

verkens verklighet an deras möjlighet, och komma
att af det följande besvaras 1).

Med afseende pa uppenbarelsens nödvdndigJiet

vadja vi till det sedliga och religiösa medvetandet.

Det sager oss forst och framst, att menniskan, danad

med religiösa behof, alltid maste hafva nagon reli-

gion. Slagtet kommer alltid att pa ett eller annat

satt söka Gud, behöfver alltid att tillbedja honom.

Men det sager oss afven, att menniskan ar syndig.

Medvetandet om godt och ondt, om ratt och oratt

later hvar och en — om han ej ar allt för egenratt-

fardig — kanna, att han i mycket felar, och att han

djupt i sitt vasen har en böjelse till det oratta. Huru

1) '^Systematic Thcology'' af C. Hodge, del I, sid. 617—636.
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bekraftas icke detta medvetande af den dagliga erfa-

renheten i verlden! Tank pa fangelserna, tank pa

alla lastens nasten! Huru bekraftas det ej allt ige-

nom verldshistorien, i hvilken nastan livarje blad ar

beflackadt med sjelfviskhet, svek, förtryck, blod!

Sannerligen, synden ar ett magtigt element i mensk-

lighetens lif . Da nu menniskan, i hela sitt vasen

besmittad af synden, söker dana sig ett ratt begrepp

om Gud och om sitt förhallande till honom, ar det

val tankbart att hon skall lyckas deri ? Nej, vi kunna

icke vanta det. Hon ledes latt, som vi af föregaende

kapitel sett vara fallet, till oriktiga asigter, och detta

galler icke allenast hedendomen utan afven den civi-

liserade verlden. Men i allmanhet, om filosofer nöjt

sig med sadana asigter rörande Gud, som vi i före-

gaende kapitel framstalt, sa hafva doek massorna,

drifna af det inre krafvet, sökt nagon personlig Gud
— ofta manga — nara till hands. Dessa gudar hafva

de, som man kunde förvanta, tillskrifvit menskliga

fel och brister, och följderi har varit en förnedrande

aterverkan. Kedan Cicero sager harom : ''I stallet

för att öfverflytta det gudomliga till menniskan, öf-

verflyttade de menskliga laster till gudarne och lingo

sedan erfara den nödvandiga aterverkan deraf'. Ki-

nas buddhaprester första g^nska val detta inflytande,

ty de saga: ''Tank pa Buddha, och du skall blifva

förvandlad till Buddha. Om menniskor bedja till

Buddha och doek icke förvandlas till Buddha, sa ar

det derföre att deras mun beder, men icke deras

sjal".

Pa detta satt sjönk hedendomen genom sin f al-
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ska gudsdvrkan i det djupaste förderf ; och dess egen

civilisation, afven der den varit högst, sasoin i In-

dien, Egvpten, Grekland och Rom, har varit alldeles

vanmaktig att hamma sedeförderfvet. Samma bena-

genhet har afven visat sig inom nationer. som statt

under mer eller mindre inflvtande af de högsta asig-

ter om Gud och om det ratta förhallandet till honom,

nar dessa 4sigter förfalskats eller asidosatts

Haraf svnes val, att om menniskan skall kunna

skrida framat i stallet för tillbaka. det ar nödvandigt,

att Gud för henne uppenbarar sitt vasende. Hon
skall d'k i den absoluta sanningen ega en hjelp ifrén

sitt mörker och ett fiiUkomligt rattesnöre under alla

förhallanden: en norm, till hvilken hon alltid kan

vadja. af hvilken hon alltid kan lara det ratta; och

hon skall i Guds fullkomligheter alltid finna det,

som star oandligt högt, och som alltid manar henne

uppat.

'•Men'\ invander man. "vi ega allt detta i natu-

ren, Gud gör ingen annan uppenbarelse af sig sjelf,

an den han gjort i naturen". Vi svara: ar det icke

just i naturen, som tankare s4 ofta sökt förgafves

efter en tillracklig kannedom om Gud. eller trott sig

finna en sann kannedom. under det deras slutsatser

likval varit alldeles oriktiga t Den berömde Sokrates

kom visserligen till den slutsats, att det mAste finnas

ett oandligt, allvist, allvetande. rattvist och godt hög-

sta vasen; men just derföre att detta vasen maste

vara rattvist. tviflade han pA möjligheten af synda-

förlatelse. Han visste icke hvilket vore bast, att dö

eller lefva. Doende, tillsade han sina larjungar att
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ofFra en tupp at Asklepios, lakedomens gud. Plato,

hans utmarkte larjunge, erkande omöjligheten af fuil

visshet i fraga om Gud och förhallandet till honom,

till dess en komme, som kunde göra allt klart; och

han lutade, som vi förr namt, at panteismen. Aristo-

teles var i vissa afseenden sundare an Plato, i andra

icke. Hans gud var icke fullkomligt personlig utan

endast oandligt förstand. Sa kunde ingen af forn-

tidens störste tankare framstalla en sadan kannedom

om Gud, som kunde tjena till ledning och fralsning

för menniskan.

Battre har det icke gatt med nyare tiders tan-

kare, nar de i naturen endast sökt Gud. Detta synes

allt för val af de förr berörde falska filosofiska askad-

ningarne. Yisserligen borde naturen inom och utom

oss kunna saga oss mycket om Gud, som ar sant.

Teismen visar oss det. Men det ar ju betecknande,

att likval sa manga vetenskapsman och tankare kom-

mit till sa oriktiga slutsatser, och att massan af mensk-

ligheten sa ofullkomligt kant Gud. Ja teismen sjelf

talar i vissa fall dunkelt och ar tyst i somliga af de

fragor vi mest behöfva veta.

Orsakerna till allt detta aro flera. Dels menni-

skans syndighet, hvarigenom lion ar oförmögen att

fullt uppfatta och vardera den sanning naturen verk-

ligen innehaller; dels hennes ringa, ofta ensidiga kan-

uedom om naturen; dels naturen sjelf, som icke inne-

haller allt hvad menniskan behöfver veta. En reli-

gion, som skall hafva nagon kraft, maste kunna med
visshet saga oss, om det finnes ett lif efter detta, och

om det finnes strafl* för synden och beloning för dyg.
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den. Detta gör naturen endast dunkelt, derföre har

igenom tiderna tron pa sjalens personliga fortvaro

efter doden varit sa vacklande. En religion, som

skall tillfredsstalla bjertat, maste framför allt med
vissbet saga oss, att Gud förlater synd och hurn för-

latelse kan erhallas samt skanka oss kraft till frals-

ning. Förgafves söka vi denna visshet, denna upp-

lysning, denna kraft i naturen ensam 1).

Det ar derföre tydligt, att en uppeiibarelse ifran

Gud dr nödvdndig^ om menniskan skall kunna ratt

kanna honom och det förhallande i hvilket hon star

och kan sta till honom, samt om hon skall komma i

besittning af medel till fralsning ifran synden.

?

KAP. V.

IBELNS AKTHET, INTEGRITET OCH
TROYARDIGHET,

Y\ hafva nu sett, att en uppenbarelse fran Gud
ar bade möjlig och för menniskan nödvandig. Ar

det troligt att den blifvit gifven ? Om Gud ar oand-

ligt god saval som heiig; om han har förbarmande

öfver den i synd sjunkna menskligheten, och om det

gifves nagon möjlighet till upprattelse och salunda

till tillfredsstallelse af menniskonaturens kraf efter

Gud, sa behöfva vi visst icke att halla det för otroligt,

att Gud gifvit oss en lamplig uppenbarelse. Som vi

sett, ar icke naturen en sadan uppenbarelse, huru

1) Se ••Evidences of Christianity"' af M. Hopkins, sid. 44—58, samt
förr namda verk i filosofi, historia och teologi.
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sant den an talar, sa langt den gar. Om den finnes,

niaste den sökas annorstades. Vi finna da snart, att

det enda, som kan komma i fraga att undersöka, ar

Bibeln. Ingen af forntidens eller sednare tiders fran

Bibeln afvikande religionslaror aro af sadant innehall

eller hafva en sadan liistoria, att de kunna i fraga om
en uppenbarelse ifran Gud tagas i betraktande. Yi

vanda oss derföre med ens till Bibeln, och det första

yi behöfva veta ar, huruvida denna böckernas bok ar

akta, fullstandigt bibehallen och trovardig.

Med Bibelns akthet menas, att dess skrifter blefvo

skrifna pa sadana tider eller af sadana personer, som

de angifva eller antyda,

Hvad Nya Testamentet betrafFar, aro vittnesbör-

den om dess akthet manga och goda. Att det skrefs

under första arhundradet synes val af de manga citat

nr dess skrifter, som förekomma hos kristna och mot

kristendomen fiendtliga författare fran början af an-

dra arhundradet och framat. Klemens, vid slutet af

första arhundradet pastor i Kom, om hvilken Ireneus

intygar, att han hade sett apostlarne och samtalat

med dem, tillskrifver 1 Korintprbrefvet Paulus och

anför eller hantyder pa stallen ur sjutton af Nya Te-

stamentets olika skrifter. Ignatius, pastor i Antio-

kia, som led martyrdöden omkring 107, tillskrifver

Efeserbrefvet Paulus och gör tydliga hansyftningar

pa tretton af N. Test. skrifter. Polykarpus, som va-

rit Johannes larjunge och samtalat med manga som

hade sett Herren, har i sitt bref till Filipperna nara

fyratio hansyftningar pa N. Test. skrifter. Han till-

skrifver Filipperbrefvet Paulus och anför stallen ur
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tva af Evangelierna och ur feni af Epistlarne samt

antyder för öfrigt pa stallen ur sju af de andra ny-

testamentliga skrifterna. Papias, som enligt Ireneus

varit Johannes ahörare och hade umgatts med Poly-

karpus, sager uttryckligen, att Matteus och Markus

aro författarne till de efter dem namda Evangelierna

och anför stallen ur tva af Epistlarne samt förklarar

sig för Uppenbarelsebokens akthet. Justinus Martyr,

född i Palestina omkring 89, efterlemnar ett verk,

som innehaller nastan en fullstandig lefvernesbeskrif-

ning öfver Kristus, och han anför mera an 200 gan-

ger stallen ur Evangelierna, Apostlagerningarne och

större delen af Epistlarne. Han sager uttryckligen,

att Uppenbarelseboken var skrifven af "Johannes, en

af Kristi apostlar". Ireneus, som i sin ungdom var

en larjunge af Polykarpus, bar ett klart vittnesbörd

om tillvaron af al la Nya Testamentets skrifter för-

utom Episteln till Filemon, Johannes tredje Epistel

och Judas' Epistel, och han vadjar till dessa skrifter

sasom grunden för den kristna tron. Klemens af

Alexandria citerar rikligen fran nastan alla NyaTest.

skrifter och tillskrifrer Uppenbarelseboken aposteln

Johannes. Tertullianus, som lefde pa sednare halften

af andra arhundradet och pa början af tredje, nam-

ner de fyra evangelisterna, till skrifver Apostlager-

ningarne Lukas, tretton Epistlar Paulus, Uppenba-

relseboken Johannes och anför stallen ur tre af de

öfriga Epistlarne. Han namner afven, att pa hans

tid annu de ursprungliga apostoliska handskrifterna

funnos qvar i de församlingar, till hvilka de skrefvos

och der förelastes. Harmed afbryta vi kedjan af
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dessa vittnesbörd, hvilken fortgar annii langre; och

vi finna, att ur dessa aldsta kristne författares skrifter

nastan hela Nya Testamentet kunde uppstallas, vore

det förloradt.

Men afven irrlarare och fiender till kristendomen

hafva lemnat at efterverlden ett vittnesbörd om dessa

skrifters akthet, som icke kan förbises. Under det

de förvande laran eller anföUo den kristna tron, vad-

jade de till de nytestamentliga skrifterna pa ett satt,

som hjelper att bekrafta deras akthet.

Salunda anför Celsus, en af kristendomens bitt-

raste fiender pa andra arhundradet, en sadan mangd
af omstandigheter ur Evangelierna och stallen ur

dessa och de öfriga skrifterna, att man deraf kunde

uppstalla en stor del af Nya Testamentet. Han er-

kanner sanningen af den evangeliska historiën, men
tolkar den efter sitt tycke, samt aktheten af de ny-

testamentliga skrifterna, hvilket just ar utgangspunk-

ten för hans anfall emot kristendomen. Porfyrius,

som skref emot kristendomen pa tredje arhundradet,

sökte bevisa att Daniels bok icke var akta; men hvad

Nya Testamentet betrafFar, hyste han ingen miss-

tanke om dess akthet, sa val var den pa hans tid

bekraftad. Detsamma galler afven Hierokles och

Julianus, hvilka likaledes sednare anföUo kristen-

domen.

Huru naturligt, att dessa citat och antydningar

i bade kristnas och otroendes skrifter skulle före-

komma alldeles som de göra, om kristendomen kom
till stand i första arhundradet, hvarom för öfrigt hi-

storiën bar vittnesbörd. Tacitus, en tillförlitlig ro.
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mersk historieskrifvare pa slutet af första arhundra-

det, sager oss i sina annaler, aü: Kristus under Tiberii

regering bief afrattad sasom en missgerningsman af

prokuratorn Pontius Pilatus— alltsa nngefar emellan

aren 26 och 36 — att han var upphofvet till en reli-

gion i Judeen, hvilken, ehuru för en tid hammad,

doek ater utbrast och spridde sig öfver hela Judeen

och snart strackte sig anda till Rom. Plinius den

yngre skref i början af andra arhundradet till kejsar

Trajanus och begarde rad huru han skuUe förhalla

sig emot de kristna, som vid den tiden voro mycket

talrika. Efter Kristi död naaste det hafva dröjt nagra

ar, förr an apostlarne ansago det nödvandigt att ned-

skrifva hvad de sett af Jesu lif, och förr an de för-

samlingar blifvit bildade, till hvilka deras bref aro

skrifna. Nar alla skrifterna voro fardiga och apost-

larne voro hadangangna — det ar vid slutet af första

arhundradet — var det naturligt, att deras skrifter

skulle bevaras med yttersta sorgfallighet, och att de

i den man de blefvo kanda skulle blifva citerade i

striden mellan kristendomen och dess fiender. Detta

ar alldeles hvad vi finna af den tidens literatur.

Icke nog med att de apostoliska skrifterna cite-

rades, de afskrefvos afven och samlades har och der

till en bok, och förteckningar öfver kanoniska, det ar

akta och inspirerade skrifter, gj ordes. Falska skrifter

hade börjat utkomma, irrlaror utbredde sig, en del af

de apostoliska brefven syntes vara af underordnadt

varde och voro litet lasta, Uppenbarelseboken var

svar att första. Pa grund af allt detta uppstod hos

en och annan tvifvel om aktheten af en eller annan

I
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af de apostoliska skrifterna och en noggrann under-

sökning bief följden. De omtvistade böckerna voro

Ebreerbrefvet, 2:draPetri bref, 2:dra och 3:dje Jo-

hannes bref, Judas' och Jakobs bref samt TJppenba-

relseboken, Alla de öfriga voro val kanda ifran

början och allmant antagna af kristna. Afven de

omtvistade skrifterna (antilegomena) voro pa sina

stallen alla ansedda för akta, paandra stallen en eller

fler af dem. Salunda innehöUo sex af de femton

kanda förteckningarne alla de skrifter vi nu hafva i

Nya Testamentet, de öfriga utelemnade en eller fler

af antilegomena. Emellertid afskildes genom forsk-

ningen det oakta fran det akta och pa synoden i Hippo

393 faststaldes Nya Testamentets kanon, sadan vi nu

ega den.

Vidare qvarfinnas sedan forntiden tidiga ofver-

sdttningar af den atminstone för det mesta pa greki-

ska skrifna grundtexten till Nya Testamentet. Af

dessa ar den gamla syriska, Peschito kallad {Pschito

= den enkla eller den trogna), den vigtigaste. 1

Palestina talades pa Kristi tid en arameisk dialekt

som synnerligen i norra delen af landet maste hafva

varit nara nog ren syriska. Som Kristus var ifran

Galileen, talade han den arameiska, som var radande

i norra Palestina. Detsamma galler afven de mest

framstaende af hans första larjungar. Denna öfver-

sattning ar salunda gjord pa ett sprak, som i det niir-

maste ar detsamma som Herren sjelf och hans larjun-

gar talade. Detta ar af stort intresse, synnerligen

nar vi veta, att öfversattningen ar förtrafflig och att

den gj ordes troligen i slutet af första och början af
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2:dra Petri, 2:dra och 3:dje Johannes bref, Judas

bref och Uppenbarelseboken. Dessa hade kanske ej

annu hunnit blifva kanda af öfversattarena; atmin-

stone hade de ej annu blifvit sa kanda, att de blefvo

intagna uti det syriska Testamentet.

Forntidens vittnesbörd, begynnande med Fapias,

i början af andra arhundradet och fortgaende med
nastan alla de aldsta kyrkofaderna, sager oss, att

Matteus skref sitt Evangelium i Palestina pa hebrei-

ska, som pa den tiden Palestin as arameiska dialekt

kallades. Att sa verkligen förhöll sig, hafva manga
af den sista tidens bibelforskare trott sasom Grotius,

Michaelis, Olshausen, Meyer, Ebrard, Lange, David-

son, Cureton, Tregelles m. fl. Larda man saknas

icke heller, hvilka pa grund af bade historiska vitt-

nesbörd och den syriska textens klarhet och förtraff-

lighet anse denna text i Matteus en öfversattning

(^alltsa i det narmaste en afskrift) af det arameiska

Matteusevangeliet 1). Tydligen maste snart ett sy-

riskt Evangelium hafva behöfts, som den kristna mis-

sionen snart vann kraftigt insteg i Syrien. Nar da

ett arameiskt Evangelium redan fanns, skrifvet, en-

ligt Ireneus, under det Paulus predikade i Kom, alltsa

i början af sextiotalet, var detlatt att omskrifva detta

1) Se t. ex. artikeln Verslons, Ancient (Syriac) uti den sfora "Smith's

Bible Dictionary" af Hacket, hvilken doek föredrager Curetons syriska text.

Se deremot "Introduction to the Criticism of the New Testament" af F. H.

Scrivener, sid. 273—286 samt en iutressant afhandling uti Murdoks engel-

eka öfversattning af det syriska Testamentet, Appendix II, uti hvilken Pe

schito-texten föredrages framför Curetons eller varmt förordas. För Matteus-

evangeliets arameiska ursprung. se ibland annat en god afhandling uti "The
Gospel History-' af J. H. A. Ebrard, sid. 523—539.
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pa ren syriska, hvilket kanske skedde i Antiokia un-

der uppsigt af apostlar eller af deras medhjeipare.

Afven en grekisk öfversattning gj ordes snart, det ma
vara af Matteus sjelf eller af nagon annan, somlefde

pa första arhundradet. Att Mattei Evangelium redan

sa tidigt var skrifvet synes för öfrigt af antydningar

pa stallen deri hos de aldsta af ofvan namda kyrko-

fader.

Andra syriska öfversattningar gj ordes sednare,

af hvilka den filoxeniska ar den som förtjenar mest

att uppmarksammas. Den söker sa noggrannt följa

den grekiska texten, att den uppoffrar den rena syri-

ska konstruktionen, hvarigenom visserligen det ar

vunnet, att man kan se ord för ord livad den grekiska

texten var, som den följde. Den ar alltsa af vigt för

textkritiken, men som den tillhör det sjette arhun-

dradet, ar den af mindre betydenhet för var narva-

rande undersökning.

Pa latin gj ordes pa aridra arhundradet en öfver-

sattning af Nya Testamentet, Vetus Latinus (den

gamla latinska), fran hvilken snart manga afskrifter

nied större eller mindre afvikelser gjordes. Af derma

öfversattning har man genom sista tidens forskning

funnit nastan hela Nya Testamentet. Pa fjerde ar-

hundradet företog sig Hieronymus en granskning och

bearbetning af den genom afskrifningen mycket van-

stalda gamla latinska öfversattningen. Detta verk

kallas Vulgata (den allmanna) och innehaller, för-

utom det Gamla Testamentet, alla Nya Testamentets

skrifter.

Pa det egyptiska sprakets tvenne dialekter, den
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mewfitisha och den tehaiska gj ordes atVen tidigt öf-

versattningar fran den grekiska texten. De aro bada

goda, synnerligen den första, oberoende af hvarandra

och innehalla hela Xva Testamentet förutom Uppen-

barelseboken. De tros nu komma ifran det andra

och början af det tredje arhundradet. 1)

Pa fjerde arhundradet gjordes en etiopisJcooh en

götisJc öfversattning och pa femte en arinenish,

Förutom öfversattningarne finnas en mangd gre-

kiska handskrifter af Nya Testamentet eller delar

. deraf, afskrifter af de ursprungliga apostoliska skrif-

terna eller af tidiga afskrifter utaf desamma. Scri-

vener, i sitt i den förra noten namda verk öfver in-

ledningen till Xya Testamentets textkritik, redogör

för icke mindre an 90 sadana med uncial bokstafver

(stora bokstafver, begagnade i de första arhundra-

dena) skrifna handskrifter och 1243 med kursiv sti-

(mindre, sednare begagnade bokstafver) skrifna,jemte

en hel mangd utdrag ur Nya Testamentet, bevarade

i gamla gudstjenstböcker.

Vigtigast af de allra aldsta handskrifterna aro

de följande :

Codex Sinaiticus (t<), upptackt af C. Tieschen-

dorf i St. Katarinas kloster pa Sinai, 1859. Den
innehaller betydande delar af Gamla och hela Nya
Testamentet. Den ar skrifven med uncial bokstafver

och tillhör medlct af 300-talet. Den förvaras i kej-

serliga biblioteket i St. Petersburg.

Codex Vatica?ius (B), förvarad pa vatikanen i

1) Se en förtrafflig beskrifning öfver dessa öfversattningar af professor

J, B. Lightfoot uti '•Introduction to the Critici-m of the Xew Testament" af

F. H. Scrivener, sid. 319—354.

I
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Kom, innehaller Gamla och största delen af Nya
Testamentet, skrifven med uncial bokstafver och

tillhör troligen samma arhundrade som den före-

gaende.

Codex Alexandrinus (A), förvarad i brittiska

museet i London, innehaller pa nagra luckor nar

Gamla och Nya Testamentet. Den ar skrifven med
uncial bokstafver och tillhör medlet af 400-talet.

Codex Ephraemi (O), förvarad i kejserli^a biblio-

teket i Paris, innehaller stycken af Gamla och om^

kring tva tredjedelar af Nya Testamentet, skrifven

med uncial bokstafver och tillhör sannolikt samma
arhundrade som. Cod. Alexandrinus. Dess text ar

med möda skönjbar under en sednare deröfver skrif-

ven grekisk text af efterlemnade afhandlingar af

Ephraem Syrus. 1)

Uti handskrifterna ar de nytestamentliga urskrif-

ternas sprak bevaradt, och afven detta vittnar om
Nya Testamentets akthet. Efter Alexanders eröfrin-

gar i Asien uppkom en blandad eller allman dialekt

(koind dicdektos)^ vidt utbredd i Österlanderna. Nar

judarne talade grekiska, gafvo de at spraket en he-

breisk pragel, hvarigenom i Palestina och Egypten

en sarskild grekisk dialekt, den sa kallade helenistiska,

uppkom. Pa denna dialekt skrefs tidigt i Alexandria

en bibelöfversattning, som hade inflytande pa Nya
Testamentets sprak, hvilket ar helenistisk grekiska

med en ytterligare tillsats af arameiska, alldeles hvad

man skulle förvanta af judekristna pa första arhim-

1) Se för öfrigt det förut namdaverket af Scrivener jemte "Prolego-

mena'' uti Alfords grekiska Testamente.
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dradet, da de ville begagna det sa allmant radande

grekiska spraket. 1).

Ytterligare vittnar stilen allt igenom om Nya
Testamentets akthet. Den ar sa olika i de olika

skrifterna, sa öfverensstammande med dessa skrifters

natur och afsigt och med de olika författarnes tanke-

satt och karaktersdrag, den ar sa olik en blott dikt,

och den visar sa tydligt författarnes allvar och san-

ningskarlek, att skrifternas akthet ar alldeles patag-

lig. Denna slutsats bekraftas vidare af det som

kommer att sagas i fraga om Nya Testamentets tro-

vardighet.

Vi behöfva har blott tillagga, att den godtyck-

liga kritiken af Strauss och Baur, Kenans lattsinniga

gissningar och de rationistiska försök, som följt i

sparen af dessa föregangare, grundligt tillintetgjorts

af den noggranna forskning, som just genom dessa

anfall pa Bibeln framkallats. 2).

Om vi nu sammanföra det ofvannamda — den

stora mangd af citat och intyg om de nytestamentliga

skrifternas akthet, som finnas i de första arhundra-

denas literatiir, listor pa kanoniska skrifter, de aldsta

1) Som vi sett, skrefs Matt. E vang. troligen forst pa arameiska, men
den grekiska öfversattningen deraf ar gjord pa samma dialekt som Nya Te
stamentets öfriga skrifter.

2) Som omfanget af denna afhandling icke tillater en utförligare fram
stallning af detta intressanta amne, fa vi i dess stalle hanvisa till inledningar

i större och mindre af sista tidens kommentarier, af hvilka vi synnerligen

förorda "Alfords grekiska Teetamente", den amerikanska upplagan af "Lan

ges kritiska kommentar" och "Portable Commentary'' af Jemieson, Fausset

och Brown. Se afven pa svenska "Inlednlngsvetenskapen till den Heliga

Skrift" af M. G. Rosenius, samt (pa engelska eller tyeka) sadana mot den

falska kritiken riktade verk som: "The Life of Jesus Chrisf' af A. Xeander,

•'The Gospel History" af J. H. A. Ebrard, "Modern Doubt and Christian

Belief" af T. Christlieb m. fl.
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öfversattningarne, de manga handskrifterna, spraket

och stilen — sa maste vi sliita till Nya Testameiitets

akthet. Det sJcrefs af de angifna apostlarne och de-

ras medhjelpare pa första drhundradet 1 )

.

Vi komma nu till fragan om dess integritet.

Med integritet menas, att texten, sadan vi ega den,

ar hvad den ursprungligen var, fri fran alla vasendt-

liga andringar. Om vi nu blott egde ett enda gam-

malt handskrifvet testamente, kunde vi omöjligen

veta, om vi deri hade den ratta texten; men nar mate-

rialet för textens undersökning ar sa rikt, som vi

ofvan sett, kan man genom jemförelse mellan alla

dessa kallor — handskrifter, öfversattningar, citat—
noggrannt bestamma hvad urtexten varit. At detta

arbete hafva manga larda och skickliga man egnat

mycket arbete, för hvilket vi har ma i korthet redo-

göra.

Det första verk af större betydenhet var Complu-

tensiska Polyglotteditionen, Kardinal Ximenes de

Cisneros, som grundlagt universitetet i Alcala de He
nares (Complutum) i Spanien, lade 1502 planen för

en Bibel med flera af de kanda vigtigaste texterna.

Till Alcala samlade han sa manga handskrifter af

Nya Testamentet, som han kunde förskafFa, sex eller

atta, efter hvilka en kritisk text utarbetades. En la-

tinsk öfversattning vidfogades. Verket var fardigt

1) Matt. Ev. af aposteln Matteus; Mark. Ev. af Markus, Petri följe-

siagare; Luk. Ev. och Apg. af Lukas, Pauli följeslagare; Joh. Ev. l:sta,

^:dra och 3 :dje Joh. bref och Uppb. af aposteln Johannes; Rom., 1 :sta och

2:dra Kor., Gal., Efes., Fil , Kol., 1 :sta och 2:dra Tess., 1 :sta och 2:dra Tim.,

Tit. och Filem. af aposteln Paulus; Ebr. af Paulus eller möjl. Apollos; 1 :sta

och SidraPetr. af aposteln Petrus; Jak. af Jakob, Marias son och t\ modrens
sida Jesu broder, Jud. af Judas, den namde Jakobs broder.
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1514. Sedan utarbetades afven det Gamla Testa«

mentet med dess grundtext och de vigtigaste öfver.

sattningarne, fardigt 1517. Arbetet kom doek ej i

bruk förr an efter pafvens tillstand 1520.

Det Erasmislca Testamentet^ utarbetadt af Eras-

mus af Rotterdam, utkom i fem sarskilda och omar-

betade upplagor (1516—1535).

Edito Begia^ af Roberto Stephanus, utkom i

Paris 1550. Den var den tredje upplagan af hansgre-

kiska Testamente, utarbetad efter 15 handskrifter och

den femte upplagan af Erasmiska Testamentet. Dess

text ar god och har lauge i England begagnats till

grundtext.

Bröderna Elzevir^ boktryckare, ütgafvo tvenne

af obekant person utarbetade upplagor af det greki-

ska Testamentet (1624 och 1633), af hvilka den sed-

nare pa Europas fastland bief den allmant antagna

texten (textus receptus). Den innehöU intet nytt,

utan följde redan utgifna upplagor.

Brian Walton utgaf 1657 sin stora London Po-

lyglott efter 12 ars arbete derpa. I Nya Test. rad-

fragades bland annat tretton handskrifter, hvilka al-

drig förr begagnats för textkritiken.

John MUI utgaf i Oxford 1707 sitt grekiska Te-

stamente, eflter trettio ars arbete derpa. Han jem-

förde en stor mangd grekiska handskrifter, de aldsta

öfversattningarne (doek ej alltid pa deras gt'undsprak)

och en mangd citat ur forntida författare. Genom
sitt jattearbete lade han grunden till sednare tids ut-

bildade textkritik.

Jo A. Bengel^ som hade större förmaga att be-
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döma de olika lasarternas varde an Mill, utarbetade

ett varderikt grekiskt Testamente, som utkom i Tü-

binden 1734.

J. J, Grieshach nedlade mycket arbete pa kriti-

ken af Nya Testamentets text. Han indelade hela

den kritiska apparaten i tre sarskilda arter eller klas-

ser och bedömde handskrifternas varde efter den klass

de tillhörde. Denna indelning har doek sedan fun-

nits vara ogrundad. Hans andra upplaga af ett kri-

tiskt Testamente ar den vigtigaste, den utkom full-

standig 1806.

O. Lachmann sökte med slor skicklighet att ater-

stalla den aldsta texten, men anvande ej tiUrackligt

manga kallor dertill. Hans största textupplaga ut-

kom 1850.

C. Tischendorf har utfört ett jattearbete, liknan-

de Mills, hvarigenom icke mindre an atta sarskilda

upplagor af hans kritiska text utkommit (1840

—

1872). Den sista af stort varde. Han upptackte

Codex Sinaiticus och publicerade flera vigtiga hand-

skrifter.

xS". jP. Tregelles har afven gjort mycket för text-

kritiken. Han följde Lachmanns grundsatser och

hade flera kallor att tillga. Hans arbete utkom i de-

'lar fran 1857 till 1879.

H. Alford har utgifvit ett varderikt kritiskt Te-

stamente med inledning och kommentar. Vi hafva

hanvisat till det i en föregaende not.

Westcott och Hort utgafvo efter tjuguatta ars

arbete sitt kritiska Testamente 1881. Detta ar utan

tvifvel det basta, som hittills blifvit publiceradt, och
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sta texten. ünder tidens lopp hafva flera andra ar-

betat pa samma omrade.

Hvad har man nu genom denna langvariga och

noggranna forskning funnit? Val har man funnit,

att afskrifvare af den ursprungliga texten begatt

manga misstag och gjort andringar har och der, men
doek ej sa, att innehallet pa nagot stalle vasentligt

skadats. Till och med den mest vanstalda handskrift,

om ingen annan funnes qvar, skulle ej missleda oss

uti en enda lara eller föreskrift i Nya Testamentet!

De olika lasarterna uppga val till manga tusende;

men en stor del bestar af sadana obetydligheter som

skilnad i stafning af vissa ord, eller olikhet i ordfölj-

den, da meningen ar densamma, eller insattandet

eller utelemnandet ur texten af sadana ord, som

knappast i det ringaste andra meningen. Som de

gamla handskrifterna voro skrifna i hela rader utan

uppdelning i ord och med förkortningar, har afven

haraf olika lasarter uppstatt. Understundom har af-

skrifvaren af misstag utelemnat nagon sats, sasom i

1 Joh. 2: 23, der, ''den som bekanner Sonen, han

har ock Fadren", ar utelemnadt i somliga handskrif-

ter. Understundom har han intagit i texten förkla-

ringar, kanske forst satta i kanten, sasom i Kom.

8: 1, ''hvilka icke vandra efter köttet, utan efter An-

dan", hvilket ar en tillsats till den ursprungliga tex-

ten. Dylika tillsatser uti Joh. 5:4; 1 Joh. 5: 7, 8,

der vittnena i himmelen icke tillhörde urtexten; Apg.

8: 37 jemte nagra andra af mindre betydenhet.

Dessa stallen, i eller ur texten, andra ingen lara eller
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föreskrift i Nya Testamentet. Endast tvenne bibel-

rum af större langd liafva pa grund af olikhet i hand-

skrifterna blifvit af textkritiken omtvistade. Dessa

aro Mark. 16: 9— 20 och Joh. 7: 53—8: 11. Det

förras akthet ar doek temligen saker. Det förekom-

mer i alla kanda handskrifter öfver Markus' Evange-

lium, förutom
J»^

och B, samt i de aldre syriska (Pe-

shito och Ouretons) och de flesta andra öfversattnin-

garne; det anföres af Justinus Martyr, Ireneus och

flera af kyrkofaderna, och det förekommer i nppbyg-

gelsebok för församlingen fran 300-talet eller tidi-

gare 1). Det sednare stallets akthet ar icke viss.

Det rikliga materialet för textkritiken har gjort

det möjligt för forskare att med stor noggrannhet

utröna andringar, som igenom tiderna insmugit sig i

texten och befria den derifran, sa att vi nu uti vara

basta kritiska Testamenten ega texten nastan ord för

ord, sadan som den utgick fran dess författare: dess

integritet ar derfore vdsentligen ftdlJcondig,

Nya Téstamentets trovdrdighet. En skrift ar

trovardig, om den författats af en person, som tydli

gen bade kunnat och velat saga sanningen. Man har

misstankt Bibehis trovardighet, hufvudsakligen eme-

dan den innehaller mycket, som ar underbart. Men,

som vi ofvan sett, maste det för oss underbara och

det öfvernaturliga vara möjligt för Gud. Det under-

bara i Bibelns innehall kan da visst icke, blott der-

före att det ar underbart, vara ett giltigt skiil att för-

kasta dess skrifter sasom otillförlitliga. Tviirt om',

l)Se Scriveners försvar uti "Intoroduction to the Criticiem of the New
Testament", sid. 507—513.
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ifall Bibeln verkligen innehèller en gudomlig uppen-

barelse — en uppenbarelse. som menniskan krafver

och som naturen icke ger — s4 kunna vi förvanta,

att i den patrilffa det ötVernaturiiga, det underbara.

Hvad betrilflar Humes inkast. att den allmanna erfa-

renheten ar af större varde an ndgra ik mans vittnes-

börd. har det ofta och val besvarats. Vi behöfva

blott pé.minna. att om inför en domstol tiotusen man
skuUe betyga. att de aldrig hade sett en viss tilldra-

gelse. sa skuUe deras vittnesbörd, om de ej hade va-

rit der. hvarest tilldragelsen sknlle hafva intraffat,

omöjligen kunna omintetgöra tva a tre andras, som
hade varit der och betygade att sk skett. Kan val

det. att en mangd menniskor, hvilka icke varit med
Jesus eller nègonsin sett honom, intyga, att de ej sett

nkgon uppsta ifran de döda, omintetgöra fleras vitt-

nesbörd, att de sett Jesus bade uppvacka döda och

sjelf uppsté. ifran de döda i Det kan det naturJigtvis

icke. De bibliska författarne omtala intet, som med
ratta kan anses omöjligt för Gud eller ovardigt ho-

nom. Allt beror alltsa har pa vittnenas personHga

egenskaper. Voro de trovardiga man, man som

kunde och som ville saga sanningenf HarpA beror det.

Att de voro man af godt förstand. synes af de-

ras skrifter, hvilka till denna dag pa de mest civili-

serade folk utöfvat det maktigaste inflytande. Intet,

som filosofien. oberoende af Bibeln. hittills frambragt,

kan i djupgaende och fullstandig sanning jemföras

med Bibeln. och doek voro dess författare omgifna

af hedniskt mörker och nationella fördomar. För

dem till och med att fatta det de skrefvo. bevisar dem
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liafva varit man af klart förstand, man, som visser-

ligen kunde skilja mellan historia och saga, mellan

sanning och lögn. Ytterligare finna vi, att de hade

tillrackliga tillfallen att lara kanna det, hvarom de

skrefvo. Hvad betraffar Nya Testamentets författare,

voro flera af dem standigt med Jesus; andravoro de-

ras följeslagare, som vandrat med Jesus och lart af

honom och hade rikt tillfalle att bade af dem och af

manga vittnen göra sig noga underrattade om allt

ting; ty, hvad Herren larde och gjorde, skedde icke

i en vra. Att alla dessa författare kunde saga san-

ningen, derom kan icke vara nagot tvifvel.

Ville de nu ocksa saga den ? Af stilen i deras

skrifter synes det sa. Den ar enkel och fuil af all-

var, alldeles tydligt asyftande att göra det intryck,

att de ville saga sanningen. Ytterligare finna vi har

man, som trodde sig ansvariga inför Gud, som trodde

pa en yttersta, en evig dom, som voro medvetna om
syndaförlatelse och fröjdade sig i Gud, man, genom-

trangda af den djupaste gudsfruktan och den inner-

ligaste sanniugskarlek. Ar det val troligt, att sa-

dana man skuUe hafva sökt att bedraga verlden med
falska uppgifter ? Nej, detta vore helt enkelt en

psykologisk omöjlighet. De bade ville saga och sade

sanningen.

Denna slutsats bekraftas fullkomligt af forsk-

ningen. Har ma det vara nog att tlllagga, att den

mangd antydningar pa landets geografi, klimat, aker-

bruk, byggnader, kladedragter, seder, folklynne, po-

litiska och religiösa inrattuingar, politiska och filoso-

fiska partier, personer, familjeförhallanden, försam-
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lingsangelager^heter m. m., som förekomma i de ny-

testamentliga skrifterna, öfverensstammer uti detta

vittnesbörd, att Nya Testamentets författare bade

kande och skrefvo samiingen. 1) Vi sliita derfore

utan all tvekan dertill, att Nya TesCamentet dr tro-

vdrdigt,

Vi vanda oss nu till det Gamla Testamentet.

Dess dkthet bekraftas forst af mer eller mindre nog-

granna citat derur eller antvdningar derpa i den

kristna tidens första arhundraden. De basta citat

finnas i iSTya Testamentet. De aro fran nastan alla

Gamla Testamentets skrifter, hvilka tydligen tagas

för att vara akta. Detta det Nya Testamentets vitt-

nesbörd ar pa grund af dess egen natur af största

vigt. Salunda namnas understundom författare, ur

hvars skrifter med större eller mindre ordagrannhet

citeras 2). Understundom namnes Lagen, hvarmed

an förstas hela Gamla Testamentet, an de fem Mose

böckerna 3) (an sedelag i Bibeln eller i samvetet).

Understundom namnas Profeterna, eller Lagen och

Profeterna 4), hvarmed förstas hela Gamla Testa-

mentet; ehuru Profeterna enligt den judiska indel-

ningen egentligen innefattade Josua-, Domare-, Sa-

muels- och Konungaböckerna, som kallades de förra,

samt Esaia, Jeremia, Hesekiel (de större) och de tolf

mindre profeterna, hvilka tillsammans (de större och

mindre) kallades de sednare. Den sista delen af

1) Se bland annat "Horse Paulinae''' af W. Paley och "Manual of Syste-

matic Theology and Christian Ethics" af A. Hovey, sid. 50—53.

2) Matt. 2: 17; 3: 3; 4: 14; 8: 17; 22: 24, 43; Mark. 7: 10; 12:36; Joh.

12: 39: Apg. 2: 16; Rom. 9: 25, m. fl.

3) Joh. 10:34; 15:25; 1 Kor. 14: 21; 9: 9.

4) Mat. 26: 56; 5: 17, 18; Apg. 13: 15.
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Gamla Testamentet kallades ''Skrifterna" och inne-

höll Psalmerna, Ordspraksboken, Job (ansedda poe-

tiska); Höga Yisan, Rut, Klagovisorna, Predikare-

boken. Ester (de fem synagogrullarne); Daniel, Esra,

Nehemia och Krönikoböckerna (ansedda historiska).

Olika indelningar förekomma. Sa innesluter J osefus^

den utmarkte judiske historieskrifvaren pa första ar-

hundradet, alla de kanoniska gammaltestamentliga

skrifterna i tjugutva boeker, till hvilka intet tillagg,

sager han, hade gjorts sedan ArtaxerxesLongimanus'

tid (nagot öfver 400 ar före Kristus). Han anför ur

Gamla Testamentet, men icke noggrant. Filo, den

alexandrinske judiske filosofen pa Kristi tid, citerar

afven ur Bibeln, fast ej ur dess grundtext, utan ur

septuagint-öfversattningen (se nedan). Noggrannare

citat förekomma i Taimud (judiske skriftlardes lag-

tydning), synnerligen i Mishna (sje]fva texten. hvars

kommentar kallas Gemara), skrifven omkring slutet

af andra arhundradet. Fullstandigare an dessa citat

aro öfversdttningarne^ hvilka vi skola i korthet niim-

na. Den basta af alla ar den mycket trogna syriska,

Peschito. Den innehaller hela Gamla Testamentet,

inga apokryfiska skrifter, och den gj ordes troligen pa

första eller början af andra arhundradet. Pa kaldei-

ska gjordes afven tid efter annan öfversattningar,

hvilka kallas largwnhn. Af dessa ar Onkelos Tar-

gum öfver Moseböckerna den trognaste, doek ej fri

fran andringar och omskrifningar. Derefter Jonatans

Targum öfver Profeterna, ej sa trogen som den före-

gaende. Bada harleda sig ifran Kristi tid. Flera

andra Targumim öfver andra delar af Gamla Testa-
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stiska. Utaf samaritanerna har fran flera arhundra-

den före Kristus bevarats en med gammalhebreiska

bokstafver (liknande samaritanska och feniciska)

skrifven hebreisk Pentateuk. Denna har i sina ega-

res hander genomgatt en och annan förandring. Den
bar doek ett tydligt vittnesbörd om Moseböckernas

höga alder. Af den förekommer afven en trogen

öfversattning pa samaritanska dialekten, gjord troli

gen pa andra arhundradet eller nagot tidigare. Denna
sainaritansTtct Pentateuk afviker doek understundom

ifran sin urskrift och öfverensstammer med hebreiska

handskrifter. I förbigaende ma har namnas den fran

grundtexten gjorda latinska öfversattningen, Yuïgata^

af Hieronymus, fran början af femte arhundradef.

Pa grekiska gj ordes en öfversattning af hela Gamla

Testamentet, fardig omkring 200 ar före Kristus eller

nagot tidigare. Den innehaller afven en del apokry-

fiska boeker. Denna öfversattning ar temligen god

i Pentateuken och en del af de poetiska böckerna,

men för öfrigt mycket felaktig, synnerligen i Profe-

terna. Den innehaller afven en del apokryfiska skrif-

ter. Den sages vara gjord i Alexandria i Egypten

af sJLittiotva tolkare, inkallade för det andamalet fran

Palestina af Ptolomeus Filadelfus (28^—246 f. K.)

Den kallas derföre Septuaginta (sjuttio) och tecknas

för korthetens skiill LXX. Af denna öfversattnings

tidiga tillvaro synes, att samlandet af Gamla Testa-

mentets skrifter troligen var afslutadt före medlet af

det tred] e arhundradet före Kristus. Mycket battre

öfversattningar pa grekiska gjordes pa andra arhun-
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dradet efter Kristus af Aquila, Teodotion och Sym-

makus, men af dessa finnas endast fragmenter qvar.

Gamla Testamentets hittills behallna handshrif-

ter aro ieke af hög alder; ty judarne hafva haft för

sed att begrafva sina bibliska handskrifter, sa snart

de varit slitna, pa det de ej matte fallai handerna pa

andra folk. Detta ar doek ej af sa stor betydenhet,

nar vi komma ihag, att texten med ytterlig noggrann

het afskrefs fran tid till tid och bevarades sasom gif-

ven af Gud bokstaf för bokstaf. De aldsta hand-

skrifterna aro en fran femte arhun dradet, upptackt

pa Krim, och en pentateukruUe i Odessa ifran sjette

arhundradet. En handskrift fins qvar ifran attonde

och fiera ifran nionde, tionde och elfte arhundra-

dena 1).

Spraket ar hebreiska förutom Dan. 2: 4—7: 28;

Esra 4: 8—6: 18; 7, 12—26; Jer. 10: 11, hvilka stal-

len aro skrifna pa kaldeiska, det sprak judarna an

togo under den babyloniska fangenskapen. Bibelns

hebreiska visar tydligen en mot dess historiska inne-

hall svarande utveckling, och dess stil ar olika i de

olika skrifterna, öfver allt betecknad af samma all-

var och sanningskarlek som i Nya Testamentet. Af
innehallet, spraket och sarskilda hantydningar i sed-

nare skrifter pa en eller annan af de förra kunna vi

skilja emellan de aldre och yngre skrifterna. Sa-

lunda visa bade sprak och innehall att Moseböckerna

och troligen Jobs bok aro de aldsta. Af jemförelse

mellan Dom. 1: 21; 2 Sam. 5: 6—8; 1 Krön. 11: 6

1) Se "Companion to the Bible" af E, P. Barrows, sid. 180, sam t en
fuUstandigare beskrifiiing af Gamla Testamentets handskrifter uti *'A Trea-

tise on Biblical Criticism" af S. Davidson, del I, sid. 34G—303.
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synes att Domareboken skrefs före 2 Sam. bok och

förr an Davicl eröfrade Jerusalem. Genom Xehem.

8: 1; Esra 3: 2; Dan. 9: 11; 2 Kon. 22: 8; 2 Krön.

30: 16; 17: 7—9; 1 Kon. 2: 3; Jos. 23: 6; 4 Mos.

33: 2; 5 Mos. 31: 9 m. fl. kunna vi spara Moseböc-

kerna anda tillbaka till Mose tid och till hans person.

Detta vittnesbórd ar minst sagdt lika tillitligt som

nagon nyare tids samvetsgrannaste historia. Xatur-

ligtvis har en sednare hand tillagt om Mose död, och

Moses ma hafva haft vissa aldre dokurtienter. af

hvilka han betjenade sig vid nedskrifvandet af Pen-

tateukens första del. Spar af revision skönjas afven.

Som vi ej har kunna inga i en fullstandigare un-

dersökning af hvarje sarskild i Gamla Testamentets

kanon ingaende bok, utan fa sasom i fraga om I^ya

Testamentet hanvisa till större kommentarier och

verk i inledningsvetenskap, far det vara nog att ange

det forskningen i öfverensstammelse medden judiska

traditionen och med hvad vi ofv^an sett sinter till de

gammaltestamentUgct skrifternas dkthet 1

I fraga om dessa skrifters integritet ma namnas,

att en om ej alldeles sa storartad nndersökning af

kallorna för texten som vid Nva Testamentets text-

kritik har försiggatt igenom tiderna. Kedan under

tahnudisternas tid (100 f. K.— 500 e. K. ) egnades

mer eller mindre uppmarksamhet at textens beva-

rande. Talmud innehaller noggranna föreskrifter för

afskrifvare och namner jemförelse mellan handskrif-

ter. hvarvid de flestas lasart anses bast. Den angifver

1) Se de i föregaende noter namda kommentarier och verk, som full.

standigt afhandla denna fraga samt "Manual of Historico Critical Introduc-

tion to the Canonical Scriptures of the Old Testament" af K. F. Keil.
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afven kritiska rattelser till texten och olika lasarter,

men ar mycket ofuUstandig. Dess författare egnade

sig mera at bibeltydning an at textkritik, och den

tydningen var allt för godtycklig. Omsider uppstod

ibland larde judar i Tiberias en sannare och grund-

ligare bibelforskning, som tog sin början pa 600-talet

e. K. och fortgick för arhandraden. I denna forsk-

ning begagnades ibland annat flera af de basta pale-

stiniska handskrifter och genom den utarbetades en

kritisk text af hela Gamla Testamentet, som kallas

den masoretiska, fran masora tradition. Masora var

namnet pa samlingen af alla kritiska anmarkningar

öfver texten, hvilka fran tid till tid författades af de

larde sakallade masoreterna. Benamningen hade

val sin grund deri, att man forst amnade blott mundt

ligen öfverlemna dessa anmarkningar at efterverlden.

De iingo emellertid skriftlig form och synas nu efter

mycken förkortning i vara hebreiska biblar. Den
masoretiska texten var fuUt faststald pa elfte arhun-

dradet. Vid början af detta arhundrade tvingades

de larde judarne i orienten af araberna att fly till an-

dra lander. De bosatte sig forst i Spanien, der den

larda bibelforskningen af dem fortsattes. Derifran

spred den sig till Frankrike, Tyskland och Italien.

Utmarkte ibland dessa forskare voro Ezra, Maimoni-

des, Jarchi och Kimchi. De lyckades att skafFa flera

gamla handskrifter; men öfverensstammelsen nied

den masoretiska texten var sa fuUkomlig, att ganska

litet kunde göras till dess förbattring.

Pa 1400-talet började man trycka den hebreiska

texten. Pa 1500-talet utkom den i den förr namda
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Convplittensiska Polyglottedltionen i Alcala i Spani-

en. Fa samma arhundrade utgaf Bomberg i Venedig

flera upplagor af den hebreiska Bibeln, grundade pa

handskrifter och utarbetade af kristna och judiske

larde. Af de manga efterföljande arbeten i samma
vag marka vi endast: Buxtorfs rabbiniska Bibel, af

högt varde, utgifven i Basel 1618, 1619. Athias Bi-

bel, som kom att ligga till grunden för flera efterföl-

jande, utgafs i tva upplagor 1661 och 1667 i Am-
sterdam. Yan der Hoogths Bibel, grnndad pa före-

gaende tryckta upplagor, utkom forst i Amsterdam

och Utrecht 1705, och utkom sedan pa andra stallen.

Michaelis kritiska Bibel utkom 1720. Kennicott wi-

arbetade fran 694 grundkallor (handskrifter, tryckta

upplagor och rabbiniska verk) en kritisk text till

Gamla Testamentet, som bief fardig 1780. De Eossi

utförde ett an valdigare arbete i Gamla Testamentets

textkritik fran 1784—1798. Han jemförde öfver

730 handskrifter, de gamla öfversattningarne, rabbi-

niska skrifter, masora och tryckta upplagor. Pa sed-

nare tid hafva flera hebreiska Biblar utkommit, van-

ligen med Van der Hoogths text med sadan förbatt-

ring som forskningen gjort möjlig. Det ar dockan-

markningsvardt, att allt detta arbete endast visat, att

den masoretiska texten ar i det narmaste riktig allt

igenom. Fa olika lasarter af nagot synnerligt varde

förefinnas. De flesta aro endast latt upptackta obe-

tydliga fel af afskrifvare, för det mesta i stafningen

blott. Gamla Testamentets integritet dr alltsd^ liTca-

som det Nyas^vdsentligen fullkomlig,

Gamla Testamentets trovdrdlghet hvilar pa lika
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god grund som det Nyas. Dess författare voro tyd

ligen i besittning af sadana personliga egenskaper,

som göra deras skrifter trovardiga. Herren och

apostlarne i det Nya Testamentet behandla standigt

det Gamla sasom trovardigt. And en, som genomgar

det, det historiska innehallet, profetiorna, uppfylda i

sednare tider, sammanhanget mellan det och Nya
Testamentet, ett sammanhang, som gör den ena af

dessa Bibelns hufvudafdelningar oförklarlig utan den

andra: allt anger dess sanningsenlighet och trovdr-

dighet 1).

f

KAP. VI.

IBELNS LAROR.

Da vi nu sett Bibelns akthet, integritet och tro-

vardighet, latom oss nagot undersöka dess innehall.

Vi vanda oss forst tili nagra af dess hufvudsakliga

laror.

Gud framstalles i Bibeln sasom en personlig

ande med alla goda egenskaper i oandliggrad. Han
ar heiig, det ar fuUkomligt ren, med hela sitt vasen

alskande rattfardighet och hatande orattfardighet.

Han ar ocksa karleken, den oandliga, gudomliga

karleken. uppenbarad i verlden synnerligen genom

den outsagliga sjelfiippoffring, som gj ordes till syn-

dares fralsning. Han ar allvis, sa att han i intet kan

misstaga sig, utan alltid valjer de basta medel för att

1) Se vidare under detta kapitel de mindre utförliga men förtraffliga

verken "Annotated Paragraph Bible" samt "The Bible Haudbok" af J.

AllgU8.
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vinna de basta andamAl. Han ar ocksa allvetande,

allsmagtig och allestades narvarande. Han ar evig

och oföraLderlig. Han skapade verlden genom sin

allsmagtiga vilja och han gör, som han vill, i him-

larne och pa jorden. AUting bestar i honom och

beror hvarje ögonblick af honom. Han ar icke det

ondas upphof i verlden; men han skapade den för-

nuftiga varelsen i sitt eget belate, alltsa med fri vilja,

pa det han skuUe kunna utöfva den högsta verksam-

het och vara sa lycklig som möjligt. Men fri vilja

innebar möjligheten att valja det onda framför det

goda; och nar detta i en del af Guds skapelse skedde,

hade Gud redan ifran evighet sa anordnat sin verlds-

styrelse, att allt till och med ibland fallna varelser

skulle tjena till den absoluta helighetens och den

oandliga karlekens, till Guds sanna ara och pris.

Men Gud ar icke allenast personlig, han ar den

enda absoluta personligheten, i det han ar treenig.

Tillbaka i evighetens djup, förr an verlden skapades,

var icke Gud en ensamhet, ett tornt medvetandeutan

nagot att uppfylla det och som derföre behöfde verl-

den för att vara fuUt lycklig. Nej, Gud var sig sjelf

allnog; ty i honom voro af evighet Fadren, Sonen

och Anden, staende i förhallande till hvarandra sa-

som ett jag till ett du och ett han, doek ett enda

gudomsvasen. Fadren, Sonen och Anden framsta i

Bibeln med hvardera sarskildt sjelfmedvetande och

doek med medvetande om att vara ett. Deras ge-

mensamma medvetande ar Guds absoluta sjelfmed-

vetande, sa att Gud kanner sig sjelf sasom Fader,

Son och Ande. I sig sjelf hade Gud alltsa af evig-
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liet för sitt medvetande oandligt tillfredsstallaude

föremal, och i kannedomen af sig sjelf ^ar och maste

alltid vara hans oandliga lycksalighet. Sa framstal-

Ier den bibliska treenighetslaran för oss en absolut

och sig sjelf allnog personlighet pa ett satt, som

val öfvergar det menskliga förstandet, men som af-

ven tillfredsstaller det, nar det tanker sig Gud utan

verlden.

I Bibeln traffa vi alltsa en lika ovantad som till-

iredsstallande framstallning af Gud: ovantad, eme-

dan den öfvergar allt hvad menniskorna af sig sjelfva

skuUe hafva kunnat framstalla; tillfredsstallande,

emedan den motsvarar alla var inre naturs kraf och

förklarar verldsalltet. Om menniskor skuUe hafva

diktat Bibelns Gud, hade han blifvit ofuUkomlig sa-

som andra gudar, dem menniskor förestalt sig, och

han skuUe för langesedan, likasom dessa, hafva för-

kastats af upplysta menniskor; men nu ar han den

absolut fuUkomlige, och detta förblifver han oför-

minskadt, huru noggrant an bibelforskningen ma ga

till vaga. Ja, med framatskridandet i Bibelns kan-

nedom under arhundradenas lopp förnimmes allt mera

oandligheten och outtömlighetén af Guds vasens har-

lighet. En sadan Gud hade icke menniskor, oinspi-

rerade ofvanifran, kunnat framstalla. Han ar den

sanne och lefvande Gnden, med hvilken vi hafva att

göra. Icke underligt, att vi, nar han talar, finna ett

eller annat, som behöfver förklaras af en större in-

sigt eller af en djupare erfarenhet, samt att vipadet

hela ej fullt kunna fatta Gud. Vore det ej sa, sa

kunde vi hafva skal att misstanka^ att Bibeln hade
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sitt ursprung ej i den oandlige, utan i menniskan en-

dast. Vi hafva sett. att menniskan kanner sig an-

svarig för hvad hon ar och gör: har flnna vi den he-

iige Ouden, iiennes skapare. den rattfardige verlds-

domaren. inför hvilken det ar. som rakenskap maste

göras. Huru genomsökande aro icke hans lagar !

Hiiru skiljer icke hans ord emellan hjertats tankar

och uppsètl Ti hafva sett, att menniskan ocksa kan-

ner sitt beroende af en högre magt: har ar den alls-

magtige och allestades narvarande, som aldrig slum-

rar, hvars allseende öga vakar öfver alla hans verk,

och hvars öra ar öppet för den fria och ansvariga va-

relsens allvarliga rop. Vi hafva afven sett, att men-

niskan krafver den lycka. som kan komma endast

utaf ett oandligt godt och karleksfuUt vasen: har ar

detta vasen med oppen famn, mottagande den npp-

riktigt botfardige i sin eviga gemenskap. Har mate-

rialismen sökt förklaring för verklens nppkomst i

verlden sjelf och ej kunnat göra sig reda för den yt-

tersta orsaken till dess former och krafter, sa lemnar

oss Bibeln den höga och enkla förklaringen i en alls-

magtig. allvis och allgod personlig skapare och uppe-

hallare. Har panteismen pA ett förvandt satt uttryckt

menniskans behof af en Gud nara till hands, och

har deismeii ensidigt velat uttrycka hans storhet och

oberoende af verlden, sa gifver oss Bibeln en Gud,

som ar bade i verlden och utom henne, ty han ar

allestades narvarande, en Gud, som bestandigt ver-

kar, styr och leder i sin skapelse, och som pa samma
g4ng ar lika oberoende af verlden, som mastaren ar

af sitt masterverk. Hvad teismen, det ar naturens
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religion, sager oss mer eller mindre dunkelt och ofull-

standigt, det sager oss Bibeln klart och fullstandigt

Den loser medvetandets, verldsalltets, ja tidens och

evighetens gata och ar sa den djupaste, den sannaste

filosöü.

Men detta för oss till andra fragor af oandlig

vigt. Hvein var Jemcs Kristiis f BibeJn svarar, att

han var Sonen, ett af treenighetens jag, som för

menniskans fralsning ikladt sig mensklig natur: han

var Gnd, uppenbarad i köttet. Genom honom hade

verlden skapats, och allaredan i den förkristna tiden

hade han mangen gang varit för menniskorna en up-

penbarare. Men i tidens fuUbordan antog han en-

ligt Guds eviga radslut var natur för att i denna natur

blifva försoningen för vara synder. Om han nu

verkligen var Gud uppenbarad i köttet, sa bör hans

vasens beskafFenhet bekrafta det. Om den heiige

Guden antog var skuldbelastade natur, sa maste han

antaga den pa ett satt, som icke i nagon man inbe-

grep ohelighet i hans gudamenskliga personligiiet.

Han maste vara utan synd. Hans fuUkomliga synd-

frihet uttalas ocksa klart af bibelordet. Till Maria

sages det: ''det heliga, som af dig födes". 1) Sjelf

staller Jesus till judarne denna utmaning: "Hvilken

af Eder öfverbevisar mig om synd ?" 2) Och till

denna dag har genom bibelordet samma utmaning

statt till hela verlden. Hvilket högt ansprak ar icke

detta! Om han icke var syndfri, skulle det ej hafva

upptackts? Och da, huru sjelfbedragen, huru för-

1) Luk. i :

2) Joh. h:
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aktlig skulle han icke varal Men synd har icke fun-

nits hos honom. Pilatus, som ransakade honom,

bafvade, nar han förnam hans renhet och oskuld.

tvadde sina hander inför folket och sade: ''Oskvldig

ar jag till denne rattfardiges blod". 1) Judas, för-

radaren, som lange varit Jesu larjunge, skulle val

hafva varit glad att till nagon ursakt för sitt brott

kunna hafva anfört nagot emot honom, om det fun-

nits att anföra; men hans vittnesbörd var: "Jag har

syndat, i det jag förradt oskyldigt blod". 2) Petrus,

hans nitiske larjunge, sager om honom, att han '*icke

gjorde nagon synd, ej heller bief nagot svek funnet i

hans mun". 3) Johannes, som varit honom sa nara,

sager: "Synd ar icke i honom". 4) Ebreerbrefvet

uttalar i höga och harliga ord pa samma gang hans

gudom och helighet: "Gud, din tron bestar ifran

evighet till evighet; ditt rikes spira ar en rattvisans

spirg. Du alskade rattfardighet och hatade orattfar.

dighet; fördenskull, o Gud, smorde dig din Gud med
fröjdens olja framför dina medbröder. Och du,

Herre, grundade jorden i begynnelsen, och himlarna

aro dina handers verk. De skola förgas, men du för-

blifver; och de skola alla föraldras sasom en kladnad,

och sasom en mantel skall du hopveckla dem, och de

skola förvandlas, men du ar densamme^ och dina ar

skola icke taga nagon anda". 5) Den helighet, som

har tillskrifves honom, ar ingen mindre an Guds ab-

1) Matt. 27: 24.

2) Matt. 27: 4.

3) 1 Petr. 2: 22.

4) 1 Joh. 3:5.

5) Ebr. 1:8—12.
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soluta helighet. Rika aro dessa vittnesbörd om Her-

ren och de fördunklas icke genom ett noggrannt stu-

dium af hans lif. Till och med hans fiender maste,

nar de följa medvetandets rost, högt prisa honom.

Eosseau sager t. ex.: ''Jag vill bekanna, attSkriftens

majestat vacker min beundran, under det Evangelii

renhet gör sitt intryck pa mitt hjerta. Genomlas

vara filosofers arbeten med deras pralande stil —
huru usla, huru föraktliga aro de ej i jemförelse med
Skriften ! Ar det möjligt att en bok, pa en gang sa

enkel och sahög, skulle vara endast menniskors verk?

Ar det möjligt, att den heliga person, hvars historia

den innehaller, skulle vara endast menniska? Finna

vi att han patog sig en svarmares eller aregirig sekt-

stiftares min ? Hvilken Ijufhet, hvilken renhet i

hans satt ! Hvilken intagande smakfullhet i hans

uttryck ! Huru höga hans grundsatser ! Hvilken

djup visdom i hans föredrag ! Hvilken sinnesnar-

varo! Huru adel! Hvilken sanning i Hans svar

!

Huru stor magt öfver sina passioner ! Hvar ar den

man, den filosof, som kunde sa lefva, sa dö, utan

svaghet, utan skryt?" Efter en jemförelse mellan

Sokrates och Jesus, sager han vidare: ''Ja, om So-

krates lefde och dog som en vis menniska, sa lefde

och dog Jesus sasom en Gud." 1) Men sadana med-

gifvanden, utan att tro Jesus vara allt hvad han gör

ansprak pa att vara och utan att anamma ens sjelfva

karnan af hans religion, det ar den största motsagelse.

Ty endera maste Jesus vara Gud uppenbarad i köttet

och allt han lart vara sanning, eller ocksa maste han

1) "The person of Christ'' af P. Schaff, sid.
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vara en bedragare och hvar vore da hans heligliet?

Den, som icke tror, gör Kristus till ett vidunder af

lögn, under det likval hans medvetande vittnar om,

att Kristus var den adiaste bland menniskor. Med
Pilatus öfverlemnar han honom till att korsfastas,

och förklarar honom pa samma gAng rattfardig.

Men se ytterligare n4got af Herrens ansprak

och af hans karakter. Han icke allenast antyder i

ord, att han ar utan synd, han bekraftar detta ilfven

i handling, derigenom att han, under det han lar an-

dra att bekanna sina fel och bedja om förl4telse. al-

drig sjelf bekanner nagot fel eller beder om förldtelse

för sig sjelf. Han lar andra, att de sasom syndare

behöfva fralsning; men sjelf behöfver han ingen frals-

ning, utan lar, att han allena ar den, genom hvilken

menniskan kan blifva fralst, och att grunden för hen-

nes fralsning icke ligger hos henne, utan i honom
allena. Hans blod utgjutes till syndernas förlatelse. 1)

Den som tror pa honom har evigt lif, den som icke

tror, skall icke ik se lifvet, utan Guds vrede förblif-

ver öfver honom. 2 ) Yidare, han ar vagen, sannin-

gen och lifvet; ingen kommer till Fadren utan genom
honom. 3) Han ar verldens Ijus, och den, somföljer

honom, '*skall icke vandra i mörkref'. 4) '^I", sager

han, "aren nedanifran, jag ar ofvanifrén". o) **Den

*Jagsom har sett mig, han har sett Fadren." 6)

och Fadren aro ett.'" T)

1) Matt. 26: 28.

2) Joh. 3:36:

3) Joh. 14: 6.

4) Joh. 8: 12.

5) Joh. 8: 23.

6) Joh. 14:9.

7) Joh. 10: 30.
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1 förening med dessa höga ansprak firma \i hos

honom fuUkomlig ödmjukhet, mildhet, trohet, mod,

visdom och karlek. Hvilken ödmiukhet af honom
att bo ibland ett ringa folk, och att bland fiskare och

publikanef valja sina vanner! Ilan hadeicke behöft

det. Tillfallen till magt och ara erbjödos honom.

Hans ödmjukhet gjorde honom sa tillganglig för alla,

som vi se af Evangelierna. Hvilket skönt uttryck af

denna ödmjukhet, nar han, Herren och Mastaren,

vid den sista maltiden omgjordade sig och tvadde

sina larjungars fotter! — Huru mildt fördrog han icke

alla personliga oförratter. Huru tyst, nar han utdrefs

ur synagogan i Nazaret och i den sista orattvisa ratte-

gangen ! Sasom ett lamm, som ledes till slagtning,

lat han icke upp sin mun. Om han sade nagot, var

det fuUt af sanning och mildhet. Vi komma ihag de

första orden, efter det hans fiender hade spikat ho-

nom vid korset: 'vFader, förlat dem; ty de veta icke

hvad de göra.'^ 1) — Hvilken trohet han alltid bevi-

sade i utförandet af sitt verk. Icke allenast i temp-

let larde han, icke allenasi> i synagogan förklarade

han skrifterna; nej, vi finna honom an pa berget, an

pa slatten, an i baten, an pa vagen, an i den enskilda

familjekretsen, ja, hvarhelst han framgick, varmt och

troget utföra sin mission. — Hvilket mod han alltid

adagalade, nar han midt ibland sina bittraste fiender

utförde barmhertighetsverk, som utsatte honom för

deras förföljelse, nar han bestraffade dem för deras

skrymteri, eller nar han giek den bittraste död till

mötes. — Hvilken visdom i allt hvad han sade —
1) Luk. 23:34.
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'^aldrig har nagon menniska sa talat, som denne man-

nen'' — och i hela utförandet af hans verk, hvilket

afsag icke blott hans lifstid, utan all framtid — en

visdom, otankt af menniskon men full af Guds kraft.

— Hvilken karlek, som sa ofta uttryckte sig i ord

och handling. Hvilket medlidande han adagalade

för allt menskligt ve, och huru innerligt han gladde

sig att radda menniskor fran sjndens till dygdens

lif. Han kom en gang till Jakobs brunn, hungrig

och törstig; men nar han der raddat en syndig qvinna

ifran lastens vag, glömde han i gladjen haröfver bade

hnnger och torst. Ja, det var för att fralsa ifran

sknld och synd till evig rattfardighet och sallhet, som
han nedlade sitt lif pa Golgata.

Mycket mera knnde sagas om honom: arhundra-

denas studium och erfarenhet hafva icke kunnat mata

djupet af hans harligliet. Han ar pa mensklighetens

himmel rattfardighetens sol, en sol utan flackar. Sa-

dana ansprak, som hans, i förening med ett sadant

vasen lemnar oss endast en riktig slutsats möjlig: att

han ar allt, hvad Bibeln sager honom vara. Men da

nppenbaras afven i Kristus den lefvande Guden. 1)

Ytterligare : huru hlifver vienniskan fvalst ?

Bibeln sager oss, att menniskan i begynnelsen skapa-

des heiig, men föll genom eget f ritt val i ett tillstand

af synd och skuld och bief sa hemfallen under den

oandligt heiige Gudens strafiande rattfarcighet. Ty
Gud, sasom oandligt heiig och rattfardig, maste af

1) Förutom till sjelfva kallan, Bibelu, ma vi hanvisa lasaren till det

basta af den rika literatur öfver Kri-ti persou och verk, som pa sista tiden

utveckiats. Synnerligen skulle vi förorda "The life of Christ"' af F. W,
Farrar. Se afven "The character of Jesus" af H. Bushuell.
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nödvandighet bestraffa synd. Nu lar Bibeln afven

menriiskoslagtets enhet. Adam var slagtet i dess frö.

I honom genomgick det den afgörande pröfningen

och föU. Huru mycket det an ma tillvaxa sedan,

hvilar öfver det affallets skuld och bar det en sjnd-

full natur, samt ar derföre igenom alla leder under

Guds rattfardiga vrede och dom. Hvarje sarskild

individ af slagtet maste under denna vrede och dom
evigt förgas, savida ej en den gudomliga rattfardig-

heten fullt tillfredsstallande stallföretradare kan fin-

nas. Gud, som ar oandlig karlek saval som oandlig

helighet, fann stallföretradaren i sig sjelf. Fadren

atgaf Sonen och Sonen utgaf sig sjelf, i det han för

evigt antog mensklig natur, och trad de i förhallande

till slagtet sasom den andre Adam, utstod segrande

det fullkomligaste prof och uppbar i sin oandligt he-

liga och alskliga gudamenskliga person var skuld och

dess rattfardiga bestraffen ing. Sa har Kristus blifvit

Guds offerlam för oss, försoningen för vara synder,.

den som sa tillfyllestgjort inför Guds rattfardighet,

att Gud för hans skull kan fullkomligt fritaga den

skyldige ifran all syndaskuld.

A Guds sida ar derföre vagen oppen för synda-

ren till fralsning, och han uppmanas till sinnesandring

och tro pa Kristus sasom sin alltillrackliga försoning

inför Gud och sin standigt lefvande förlossare och

konung. Den, som tror, ar fralst pa grund af Kristi

förtjenst, sa att för Kristi off*erdöds skull synden icke

tillraknas honom. Han har genom tron tagit emot

den redan för honom och för alla beredda frigörelsen

ifran all skuld, och ar salunda rattfardiggjord genom
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tron och har frid med Giid genom var Herre Jesus

Kristus 1). Men att icke tro ar att stöta ifran sig

försoningens gafva och det enda möjliga medlet till

fralsning, att förblifva i sina synder och ga syndens

oundvikliga dom till mötes. AUtsa vander sig Gud
genom bibelordet till menniskan sasom till en fri och

ansvarig varelse, förestaller henne hennes förtappade

tillstand och erbjiider henne fri förlatelse genom Kri-

stus Jesus. Med detta ord verkar afven den Heiige

Ande till sjalens förnyelse eller panyttfödelse, sa att

der en verklig omvandelse till Gud försiggar, sker

detta genom Guds kraft. Genom denna kraft inser

och kanner man ratt sin syndfullhet och nöd samt

utöfvar den tro, som ar till fralsning. Utan denna

Guds inverkan sker lika litet fralsningen som utan

ett allvarligt och fritt vandande sig till Gud. Da
menniskan hör fralsningens budskap och erfar An
dens maning pa hjertat, bör hon icke emotsta utan

allvarligt vanda sig till Gud, och nar hon sa gör, fin

ner hon all till fralsningen erforderlig nad. Det ar

alltsa Gud, som forst verkar pa sjalen upplysande

och förnyande. Under iniiytandet af denna verk-

samhet vander sig menniskan fritt till Gud, blifver

delaktiggjord af gudomlig natur och far ett nytt och

evigt lif , ett lif, hvars vasen ar rattfardighet, frid och

fröjd i den Heiige Anda, ett lif, hvilket alltsa visar

sig i en sann Kristi efterföljd, fullt af tro och alla

Andens frukter. Der dessa frukter ej finnas, der fins

ej heller det nya lifvet.

Men detta lif har blifvit inplantadt uti en natur,

1) Rom. 3:23—36;5: 1.



83

annu behaftad med inneboende synd. Deraf en inre

strid mellan det goda och det on da, en strid, i hvil

ken det onda nndertryckes allt mer och det nya lif-

vet tillvaxer i kraft och harlighet, sasom det heter:

"Men yi alla, hvilka med afhöljdt ansigte, likasom i

en spegel skada Herrens harlighet, vi förvandlas till

samma afbild ifran harlighet till harlighet, sasom af

Herrens Ande" 1). Det ar: vi blifva genom Guds

Ande, som fortfarande verkar i oss, allt mera lika

var Herre och Fralsare. Ja, den panyttfödda sjalen

eger den treenige Gudens inneboende och inverkan,

hvarigenom hennes helgelse ma fortgai stor kraft 2).

Hon ar ansvarig för huru hon mottager denna Guds

inverkan och huru hon anvander de medel, genom

hvilka Gud verkar upplysande och helgande. Dessa

medel aro framför allt ordet, hvari man far allt mera

skada Jesus sasom sin oandligt tillrackliga lösen ifran

vreden; men afven sasom sin fullkomliga föresyn uti

hvarje dygd. Bibelns sedelara med sitt stödiKristi

vasende och lif, ar utan all jemförelse den högsta,

den renaste och fullkomligaste sedelara pa jorden.

Tankare hafva under artusendenas lopp uttalat en

och annan god grundsats, den de lart af naturen;

men de hafva aldrig, oberoende af Bibeln, framstalt

nagot, som kunde förnya en sjal, och langt mindre

hafva de genom ord och exempel gifvit en tillracklig

ledning för förnyade sjalar. Men Kristus har icke

allenast gifvit oss en absolut fullkomlig sedelara utan

afven ett absolut fullkomligt lif, till ledning för den

1) 2 Kor. 3: 18.

2) Joh. 14: 23; 17: 26; 1 Kor. 3: 16; Fil. 1:6.
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förnyade sjalen mot fullkomlighetens mal. — Yidare

bonen, hvarigenom den menskliga anden haller in-

nerlig gemenskap med Gud, den oandlige Anden, och

tillvaxer derigenom i tro, hopp, karlek och alla det

nya lifvets höga egenskaper. I bonen förnimmes

Guds narvaro, och nar den nppsandes i öfverensstam-

melse med Guds vilja samt i tro och för Kristiskull,

följer bönhörelsen. — Församlingen med dessenkla,

uttrycksfuUa sinnebildliga instiftelser, dopet och natt-

varden, företer andra medel för troslifvets tillvaxt.

I dopet och nattvarden framstallas för ögat enkelt

och lampligt evangelii djupaste sanningar. Dendel-

aktige uttrycker genom sitt frivilliga och hjertliga

deltagande deri sitt behof af och sin tro pa dessa san-

ningar; och Gud, som förordnat instifselsen, erkan-

ner derigenom den troende deltagaren för sitt barn

och starker genom sin kraftiga narvaro hans troslif.

Mycket utvecklas ock detta lif genom ordets predi-

kan, den gemensamma tillbedjan, det kristliga um-

ganget och de kristliga skyldigheterna i församlin-

gen. — Till sist lofvar Bibeln att lifvets mangfaldiga

skickelser skola samverka till den troendes högsta

goda. Uti allt ma han kunna se Guds fadershand,

och af allt skall han hafva nagot att lara. Ingen

pröfning skall blifva honom för svar, intet lidande

skall drabba honom, utan der sa behöfves. Den
AUvise skall leda honom med sitt öga, den Allsmag-

tige skall bara honom pa sina hander, till dess han

fuUkomnat segern.

Detta för oss till fragan om det tillhommande.

I denna fraga sager oss Bibeln bestamdt och tydligt,
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att alla, som har i lifvet aro i Kristus Jesus, efter do-

den pa grund af Kristi förtjenst, genom Andens

verkningskraft och genom den nya erfarenheten, da-

de skada Gud, sin Förlossare, ansigte emot ansigte,

befinna sig för evigt fria ifran all inneboende synd,

heliga och rena med Herren i outsaglig hangifvenhet

och lycksalighet. Denna lycksalighet fullandas i

och med uppstandelsen, nar afven kroppen ar för-

lossad ifran hvarje syndens följd, och förfinad och

föradlad ar den saliga menniskoandens fullkomliga

redskap i en ny, för detta höga tillstand passande

skapelse.

Men alla, som dö utan att vara i Kristus, aro

iitan delaktighet i förlossningen; fortfarande synd-

fulla och stadfastade för evigt i sitt mot Gud fiendt-

liga vasen. De maste derföre sjelfva blifva dömda

pa grund af alla sina synder, och genom denna dom,

hvari deras nu klarseende samveten skola fullt in-

stamma, skilda för evigt ifran Guds harlighets nar-

varo, ifran allt hopp, all lycksalighet.

Sa skola till sist alla knan böjas och alla tungor

bekanna: en del i karlekens hangifvenhet; en del i

den samvetskansla, som arar domaren och fördömer

brottslingen.

Alltsa förklarar Bibeln enkelt och tillfredsstal-

lande syndens och skuldens allmanlighet i verlden

och sager oss klart och bestamdt, hvad naturen icke

kunnat saga oss, att Gud förlater synd, samt huru

förlatelsen erhalles. Och detta gör den pa ett satt,

som bibehaller och förharligar saval Guds helighet

som hans karlek och visdom, och som fuUkomligt
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tillfredsstaller den om synd och skiild medvetna men-

niskan. Den sager oss afven genom hvilken kraft vi

knnna komma i fnllt étnjutande af all Giids nad, och

den framstaller ett tillkommande lif med dess eviga

sallhet eller eviga qval. Intet fattas till att göra Bi-

beln till jiist den religiën, som menniskan behöfver,

fuil af kraft och sanning.

Har ma vi anmarka, att de bibliska larorna icke

blott utgöra skona larosatser. sammanbundna till ett

trossystem, iitan att de synnerligen visa sig i imder-

bara fakta. I Gamla Testamentet ar det mindre

menniskan, som talar om Gud. an Gud, som talar till

menniskan. Kristus Jesus ar en historisk personlig-

het. Han har upptradt i mensklighetens historia, en

uppenbarelse och en uppenbarare ofvanifran, ifran

Gudomens eget sköte. Troslifvet ar en djup och

kraftig erfarenhet, som gar igenom alla tider och ar

nu bvad det var i Herrens och apostlarnes dagar, en

verkan af Guds kraft. en ny skapelse, som fortski'ider

mot den himmelska fuUkomlighetens mal. Bibeln^

som ursprungligen och i fvllkomlighet ini^rrimerr

dessa underhara fakta och genora cletn de laror^ vinu

i Icorthet vidrört^ han icJce cara af mensJcllgt ursprung

utaii rruhte vara af Gud 1\

1 • En förtrafflig afhandling om hari behandlade amnen förekommer i

'The Evidences of Christianity" af E. Dodge, sid. 115—152. Se för öfrigt

hela det verket.
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KAP. YII.

Underyerk och profetior.

Kristus upptradande i historiën, Gud uppenba-

rad i köttet, ar det största underverk, i förhallande

till hvilket alla andra aro sesom solstralarne till solen,

ett naturligt utflöde. Yi behöfva derföre icke förun-

dra oss öfver, att vi finna underverk i Bibeln, nej vi

kunna heldre förvanta, att de skulle förekomma.

Detta kunna vi desto mera, som menniskan ar sabe-

skaffad, att hon, i en sak sa vigtig som sjalens eviga

fralsning eller förtappelse, gerna fragar uppenbara-

ren: ''Hvad tecken gör du da, att vi ma se det och

tro dig?" Sadana tecken innehaller Bibeln i rik

mangfald.

UnderverJc kallas vanligen ^'under", ''tecken",

^'verk" eller ''kraftiga gerningar", alla betecknande

benamningar; och de tillskrifvas framför allt Gud,

men afven understundom onda andemagter.

Den vasentliga skilnaden emellan Guds under-

verk och onda andars underverk ar den, att de förra

utga omedelbart af Guds heliga och allsmagtiga vilja,

alltid i rattfardighetens och sanningens tjenst; da

deremot de sednare aro tillstadda endast till en viss

grans och alltid sta i lögnens och syndens tjenst. Sa

heter det om den kommande antikrist: ''hvilkens till-

• kommelse sker efter satans verkningskraft med all

lögnens magt och tecken och under samt med allt

orattradighetens bedrageri ibland dem, som blifva

förtappade" 1). Att sadana krafter voro i verksam-

1) 2Te8s.2:9. 10.



het, nar Egyptens trollkarlar efterharmade Guds tec-

ken geDom Moses, ma vara troligt, afvensom att de

pa andra tider visat sig. Enligt Bibeln skolade, som

vi se, uppkomma igen i stor skala vid slutet af inne-

varande verldsalder. Det galler da att pröfva, i

hvars andas tjenst de utföras. Hvad betraffar katol-

ska kyrkans föregifna underverk, aro de tydligen in-

tet annat an mer eller mindre groft utförda taskspe-

larekonster och bedragerier för att uppehalla ett falskt

religionssystem, hyllande den asigt, att andamalet

helgar medlen. De aro saledes i ingen mening un-

derverk.

Af det föregaende synes, att underverkets vitt-

nesbörd beror pa dess natur, pa den anda, i hvilken

det astadkommes och pa dess andamal. Om det icke

förnuftigtvis kan tydas annat an sasom en Guds kraft,

endera omedelbart astadkommande nagot nytt i na-

turen eller anvandande deri nedlagda krafter, om det

sker i en god anda samt för ett godt och heligt mal,

sa ar det af Gud och bekraftar, att den, genom hvil-

ken det sker, ar sand af Gud, och att hans ord ar

Guds ord. Sadana aro alla Herrens underverk. Sa-

dana voro apostlarnes och profeternas underverk.

Utan undantag skedde de i en sann gudsfruktans

eller i den absoluta helighetens anda: det ma nu vara

till straffdomars utförande öfver onda menniskor, sa-

som nar Röda Hafvets vatten, vid utstrackandet af

Mose staf, rusade tillbaka och drankte Faraos förföl-

jande har, eller nar solen och manen stodo stilla pa

himmelen för att gifva Josua tillfalle att förgöra en

fiendeskara, hvars syndamatt var fullt; eller det ma
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Yara, som sa vanligt ar fallet, till hjelp i nagon stor

nöd, sasom da det förtryckta Israël fralstes ur den

egyptiska traldomen, eller sasom i den stora rikedo-

men af underverk, hvilka utfördes af Herren, nar

han helade alla slags sjukdomar ibland folket och

nppvackte en och annan död och atergaf dem at sina

anhöriga.

üti alla dessa under ligga afven de rikaste lar-

domar: de aro tecken för verlden^ att Gud ar dess

Herre och Domare samt a andra sidan, att den nad

och karlek, som sa gerna fralste fran kroppsligt li-

dande, annu mycket mera vill fralsa hela menniskan

fran synd, skiüd och dom. Manga underverk aro

afven högst larorika pa ett annat satt. Nar den orm-

stungne israeliten i öknen bief helbregda genom att

se pa den upphöjde kopparormen, framskymtade deri

laran om fralsning ifran syndens gift och död genom

tronpa den korsfaste Kristus, gjord till synd för oss 1).

Detsamma var tydligen ocksa fallet, i det mordan-

geln, nar han sag lammets blodpaisraelitens dörrtra,

skonade honom ifran den dödsdom han utförde pa

egyptiernas förstfödda. Nar Herren uppvackte La-

zarus ifran de döda, larde han pa samma gang, att

han sjelf ar uppstandelsen och lifvet, att den som tror

pa honom, skall hafva evigt lif ; och dessa underbara

ord, innebarande att han var i sanning Gud, uppen-

barad i köttet, bekraftades vidare genom hans egen

uppstandelse. Och hvem vill val pasta, att icke

''Gud med oss" ar det maktigaste tecken af stor och

synnerlig nad samt af hopp för en fallen verld ! Alla

1) Joh. 3: 14, 15.
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de bibliska under, hvilka tydligen utgatt af Guds

kraft, sta i det narmaste sammanknippade med de

höga, heliga, menniskan tillfredsstallande och fral-

saiide sanningar vi nyss vidrört, och aro gifna till be-

kraftelse pa deras gudomliga sandning, som gifvit

verlden dessa sanningar, och sa pa dessa sanningars

gudomliga ursprung. De aro den himmelske konun-

gens eget insegel pa hans budskap till verlden, in-

tryckt med hans allmagts hand 1).

Likasom underverken aro ett insegel pa bibel-

ordets gudomliga ursprung, sa aro profetiorna ett

magtigt vittesbörd om samma sak. Bibeln ar profe-

tisk allt igenom. Knappast har syndafallet intraffat,

nar löftet gifves, att qvinnans sad skulle söndertrampa

ormens hufvud, en profetia, som giek i fullbordan

tusentals ar derefter. Knappast hafva de första men-

niskorna blifvit utdrifna ur paradiset, nar oflfren tore-

komma, en inrattning, hvilken profetiskt pekade

framat till försoningsofFret pa Golgata. Förutsagelsen

om floden, som kom Noah att bygga arken, fick sin

uppfyllelse, sa snart Noah pa Herrens befallning in-

gatt i denna ark. Sjelfva namnen pa Noahs tre sö-

ner voro profetiska. Schem betyder minnestecken,

och huru hafva icke judarne, af Schems afkomlingar,

genom deras underbara historia blifvit ett evigt min-

nestecken ! Cham betyder het, varm, och Chams af-

komlingar bosatte sig i Gamla verldens betaste lan-

der. Jafeth betyder vidt utbredande, och ar det Ja-

feths afkomlingar, som sa vidt utbredt sig öfver norra

1) Se fullstaudigare "Notes on the miracles of onr Lord" af R, C>

Trench
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Asien, Europa och Amerika, och som annu halla pa

att utbreda sig. Noahs profetior om dessa söners af-

komlingar hafva gatt i fuUbordan: Oham har blifvit

en tral under bade Schem och Jafeth; Schem har

forst undfatt de gudomliga uppenbarelserna, och Ja-

feth har kommit att bo i Schems andliga hyddor.

Abraham undfick flera ganger af Herren löftet, att

hans sad skulle besitta Palestina, och att i hans sad

alla slagten pa jorden skulle blifva valsignade. Ju-

darne hafva egt Palestina och skola annu en gang,

enligt andra profetior, komma att besitta det; och af

Abrahams sad kom Kristus, som blifvit till outsaglig

valsignelse för manga slagter, och som, enligt manga

profetior, en gang skall blifva det för annu flera, nar

han störtat antikrist och hela jorden skall blifva öf-

vertackt af hans aras kunskap. Melchisedek upp-

trader i historiën, en prest af högre ordning an det

sedermera inrattade aaroniska presterskapet, och pa

samma gang en konung. , Hans namn betyder ratt-

fardighetens konung och det rum, der han regerade,

var fridens boning {SJialem^ fridfull, fuUkomlig).

Hans upptradande i historiën ar sadant, att man ej

skulle veta om hans slagtledning, om hans begynnelse

eller om hans slut pa lifvet. Pa detta satt var han

en förebild till Kristus, den sanne profeten och ko-

nungen, rattfardighetens och fridens konung, han

som i verklighet var utan begynnelse och utan anda,

den evige 1). Israels fyrahundraariga (i rundt tal)

viste] se i Egypten förutsades för Abraham 2). Förr

1) Jemf. 1 Mos. 14: 18; Ps. 110: 4; Ebr. 7.

2) IMos 15: 13.
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an Ismael föddes, angafs hans och hans efterkom-

mandes, de ismaelitiska arabernas, sinnelag. Hans
hand skuUe vara emot hvar man, och hvars mans

hand skulle vara emot honom. Hagars och Saras

historia var förebildlig. Sodoms och Gomorras un-

dergang förutsades.

Pa samma satt fortgar profetian framgent ige-

nom Moseböckerna. Den yttrar sig i förebilder och

omedelbara förutsagelser, i löften och hotelser, i sy-

ner och drömmar. Israël blir i sitt uttag ur Egypten,

sin vandring i öknen och sitt intag i Kan aan en fore

bild till den andliga församlingen. Dess af Gud för-

ordnade inrattningar: presterskapet, tabernaklet off-

ren blifva mangsidiga och harliga förebilder till Kri-

stus och hans försoningsverk. Jakob profeterar om
sina söner, Moses om Israël, bada om Kristus. De
historiska böckerna genomgas afven af profetians

ande, Psalmerna annii mera, och pa konungatiden

lefde och verkade de fleste af de stora profeter, hvars

sarskildt profetiska skrifter blifvit bevarade i Bibeln.

Nagra af dem lefde under och efter fangenskapen. I

det Nya Testamentet tillampas oupphörligt profetior-

na om Kristus pa hans lif och verk. Sjelf antyder

han ofta, att profetian har sin uppfyllelse i honom.

Hans sprak med afseende pa framtiden ar profetiskt.

Apostlarne uttala afven profetior, och üppenbarelse-

boken ar en i meningsdigra bilder uttalad profetia

om tiden framat, intill andan."-?

Sa ar Bibeln en profetisk bok fran början till

slut; och som dess profetiska innehall hufvudsakligen
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rör sig om Kristus och hans rike, ar det har sant, att

''Jesu yittnesbörd ar profetians ande" 1).

Vi öfverga nu till nagra sarskilda förutsagelser

(egentliga profetior), pa det vi ma battre paminnas

om naturen af profetians vittnesbörd.

Allaredan i Mose skrifter lasa vi om de för-

skrackliga straffdomar. som skulle öfverga judafolket

för deras stora synders skuU. Der heter det bland

anuat: ''Herren skall fora upp emot dig ett folk fjer-

ran efter, ifran verldens anda, sasom örnen flyger,

ett folk, hvars tungomal du ej förstar: ett hardsint

folk, som icke skall hafva försyn för den gamles per-

son, ej heller förbarma sig öfver den unge: och han

skall förtara frukten af din boskap och frukten af ditt

land, till dess du blifver förgjord, och skall intet

lemna dig öfrigt i korn, vin och olja, i afvel af fa

eller far, till dess han gör dig om intet, och han skall

tranga dig i alla dina portar, till dess dina höga och

fasta murar nedstörta, pa hyilka du dig förlitar i allt

ditt land; och du skall trangd varda i alla dina portar

i hela ditt land, som Herren din Gud dig gifvit haf-

ver. Du skall ata din egen lifsfrukt, köttet af dina

söner och döttrar . . .

. " 2). üti denna profetia igen-

kanna vi romarne, som kommo ''fjerran efter", med
en armé, tagen fran Frankrike, Spanien och Eng-

land, hvilka lander pa den tiden omtalades sasom

''verldens anda". De voro stolta eröfrare, som med
örnfanan i spetsen störtade sig pa sitt rof, och sa nar

utrotade folket ur Palestina. Den förskrackliga förö-

1) Uppb. 19: 10.

2) 5 Mos. 28:49—53.'
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delse, som öfvergick landet, isynnerhet dess hufvud-

stad, finna vi förutsagd i andra profetior, ja till och

med af Herren Jesus sjelf. Fienderna skulle icke

spara hvarken gamla eller unga; de skulle sköfla lan-

det; och judarne skulle genomga en vedermöda sa

stor, att dess like aldrig varit sedd ifran verldens be-

gynnelse. De skulle falla för svardsegg och fangne

bortföras till alla folk, och Jerusalem skulle blifva

förtrampadt af hedningar. Allt detta har noga gatt

i fullbordan. Oroligheter började genom falske pro-

feter. Blodiga uppror utbröto ofver hela Syrien och

strackte sig snart till Alexandria och till Eom. I Alex-

andria dödades 50,000 judar pa en gang. Hungers-

nöd och sjukdomar rasade. Stader förstördes genom

jordbafningar. I Jerusalem intrangde sig en stor

menniskomassa, af hvilka manga voro röfvare. Uessa

förorsakade inbördes strid, sa att tusentals judar föUo

för sina medbröders svard. Hungersnöden bief sa

förskracklig, att till och med en moder slagtade och

at sitt eget barn! Ruttnade menniskokroppar sag

man allestades pa gatorna, och somliga hus voro full-

packade af lik. Pa öppna platser lago de i högar

och vattenledningarne igendamdes af dem. Romarne

korsfaste dagligen omkring 500 fangar utanför Jeru-

salem, till dess ingen plats mera fanns öfrig för kor-

sen. Huru förskracklig föll icke nu pa judarnes huf-

vud deras begaran, nar de i sitt bittra hat mot Jesus

ropade: ^'Korsfast! korsfast! Hans blod komme öf-

ver oss och öfver vara barn!" Det beraknas, att

1,100,000 menniskor omkommo under stadens belag-

ring samt vid de segrandes angrepp och plundring,
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och da Jerusalem slutligen stod i lagor, rann dess

invanares blod i strömmar utför dess gator. Men
icke nog harmed, ty i iudarnes öfriga stader och an-

norstades dödades, enligt Josefi berakning, öfver

240,000 judar.

Ytterligare förutsades om dem: ''Herren skall

förskingra dig ibland alla folk, ifran ena verldens

anda till den andra .... och ibland de folken skall du

ingen ro hatVa och ingen hvila fa för ditt fotabad;

och Herren skall gifva dig der ett bafvande hjerta

och försmaktande ögon och förtvinande sjal" 1).

Det ar nu öfver 3000 ar sedan denna profetia uttala-

des; judarne hafva sedan dess varit en magtig nation;

men i dag, huru se vi dem ej förskingrade bland alla

folk ! Sannerligen, profetian har inför vara egna

ögon natt sin uppfyllelse! Förskrackliga hafva ock

de lidanden varit, som judarne mastutsta. Förföljda

och trangda pa alla hall, hafva de understundom fallit

i sa svar förtviflan, att de, för att mildra lidandet,

lafva mördat hvarandra. Deras hjerta har varit baf-

vande, deras ögon försmaktande och deras sjal för-

tvinande.

Men likasom profetiorna om judafolket noggrant

uppfylts, sa hafva ocksa profetior om deras land och

andra kringliggande lander och magtiga stader gatt i

fullbordan. Palestina skuUe harjas af fiender, dess

stader förstöras, dess fait betackas med törne och

ligga obrukade, dess vagar vara öde, Samarien för-

vandlas till en stenhop och Jerusalem förtrampas af

hedningar, till dess hedningarnes tider blifvit upp-

1) 5 Mos. 28: G4, 65.
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fylda. Huru allt detta gatt eller haller pa att ga i

fuUbordan, derom vittnar noggrant historiën. Landet

har blifvit harjadt af kaldeer, syrier, egyptier, ro-

mare, araber, tartarer ocli turkar. ünder de sista&

soldatförtryck och under kringströfvande arabers lag-

löshet har det nu lange suckat. Manga af dess sta-

der hafva blifvit ödelagda. Det mycket fruktbara

landet ar pa manga stallen sa öfvervaxt med törne

och tistlar, att man knappast kan bana sig vag för

dessa, och af de manga och stora vagar, som fordom

sa flitigt begagnades, finnas nu endast nagra fa spar.

Samarien ar en stenhop, och Jerusalem ar förtram-

padt af hedningar anda till denna dag.

Ammon, Moab och Filistea hafva blifvit öde

lagda pa det satt profetian förutsade. Edom har sett

den dom öfverga sig, som af profeten Esaias förkun-

nades. Om Nineve sager profeten Nahum: ''Der

skall eld uppfrata dig och svard förgöra dig, det skall

uppfrata dig, likasom flygmasken, vore du an sa tal-

rik som flygmasken, vore du an sa talrik som gras-

hoppan .... Ingen lindring för din skada, obotligt ar

ditt sar" 1). Nineve, fordom sa folkrik och sa magtig,

förderfvades sa i grund, att man för en lang tid icke

visst hvarest dess lage varit. Forst nyligen har man
funnit dess lemningar. Babel var en af sin tids ri-

kaste och största stader. Det betackte allraminst en

yta fem ganger sa stor som London! Doek var ej

denna yta. som lag inom murarne, helt och hallet

bebygd. En stor del begagnades till lustgardar, par-

ker, tradgardar o. s. v. Murarne voro sa stora, att

1) Nah. 3: 15, 19.
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man med skal kallat dem ^'konstgjorda bergskedjor".

Staden egde ofantliga palats och tempel. Men det

valdiga och sköna Babel var ett lastens naste; och

profetiorna, hvilka alltid afkunnade de rattvisaste

domar, uttalade ocksa sin '^tunga" öfver Babel. Da
det stod i sin fagring, utropade Esaias: "Babel ar

fallet, det ar fallet och alla deras gudars belaten aro

slagne ned till marken'^ 1). Han förutsager hundra

ar förr an Cyrus föddes, att denne SKulle blifva ett

verktyg i Guds hand att störta Babel och hemsanda

de fangne judarne 2). Jeremias sager bland annat:

"Reser ett banér upp, utroper det och fördöljer det

icke, och sager: Babel ar vnnnen, bel star med skam,

merodoch ar sönderkrossad; hennes afgudar aro till

skam vordne, och hennes gudar aro sönderslagne.

Ty ett folk drager upp emot henne nordanefter, det

skall göra hennes land ode, sa att ingen skall bo

deruti .... För hennes vrede skull maste hon obebygd

ligga och varda alldeles ode: alla de som ga fram om
Babel skola förmidra sig .... Svardet skall komma,

sager Herren, öfver de kaldeer och öfver de inbyg-

gare i Babel, och öfver dess förstar, och öfver dess

visa .... Torka skall komma öfver deras vatten, att

de skola uttorkas: ty det ar ett afgudaland. . . .Du
som vid stora vatten bor, och stor rikedom hafver,,

din ande ar kommen. Jag skall vedergalla Babel ....

och göra ett förbrandt berg af dig. Ruster folken

emot henne, namligen konungarne af Medien ....

Och Babel skall varda till en stenhop, och till en

1) Es. 21: 9.

2) Es. 44: 28 och framgent.
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drakaboning, till ett vidunder, och till ett hvisslande,

att der ingen bo skall. . . .Medan de hete aro villjag

anratta dem ett gastabud och göra dem druckna, att

de, nar som de bast jubilera, skola insomna i den

evigasömnen . . . .Ty förstörarenkommeröfverBabel,

och hennes hjeltar varda gripne, deras bagar varda

sönderbrutne; ty vedergallningens Gud, Herren, skall

henne val betala" 1). Dessa höga profetior hafva

ordagrant gatt i fullbordan. Cyrus grafde en kanal

och afledde Eufrats vatten, hvarigenom lian beredde

sig ett tillfalle att tranga in i staden, hvilket han

gjorde en natt, da en babylonisk arsfest firades. Fiir

star och öfriga inbyggare voro da berusade, och mör-

dades utan förskoning af den intrangande fienden.

De insomnade efter sitt rus i den ''eviga sömnen".

Men ga och betrakta Babels ruiner! -— Hvilket för-

skrackligt ode! Blott vilda djur trifvas nu bland

dess tegelstensmassor. Icke ens araberna sla upp

sina talt der. De frukta de vilda djuren och hysa

en vidskeplig förskrackelse för onda andar, som de

tro hafva sitt tillhall bland ruinerna. Profeten sager:

'^Att ock de araber der ingen hydda göra skola, och

herdar der icke lagra sina hjordar, utan öknens djur

skola der lagra sig" 2). Alexander den Store för-

sökte visserligen att ateruppratta Babel, men profetian

hade sagt: '^Tager salfva till hennes sar, om hon till

afventyrs matte helad varda. Vi laka Babel, men
hon later sig icke laka" 3): och allt Alexanders be-

1) Se utförligare Jer. 50 och 51 kap.

2) Es. 13:20-22.

3) Jer. 51 : 8, 9.
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mödande ''lakte" icke den fördömda staden: den lik-

nar nu ett "förbrandt berg", hvarpa ingen bor.

Tyrus, en gang jordens magtigaste sjöstad, var

ocksa behaftad med sarskilda synder; och motdenna

stad uttalade Hesekiel bland annat följandeprofetia:

"Dertore sager Herren, Herren alltsa: Si, jag vill

till dig, du Tyrus, och skall lata manga folk uppstiga

emot dig, likasom hafvet upplyfter sig med sina böl-

jor. De skola förderfva murarne i Tyrus och ned-

rifva hennes torn; ja, jag skall ock bortsopa stoftet

derutaf och göra henne till en bar klippa. Hon skall

varda till ett skar i hafvet, der man utbreder fiske-

garn, ty jag hafver det talat, sager Herren" 1).

Denna profetia har ocksa bokstafligen gatt i fuUbor-

dan. Det gamla Tyrus förstördes af Nebukadnezar;

hvarefter doek en ny stad uppstod, ej langt fran den

gamla, pa en ö, ett litet stycke ut i hafvet. Men den

macedoniske eröfraren kom, och för Alexander den

Store föll slutligen den nya staden, efter det "stoftet"

blifvit bortsopadt der den gamla hade statt. Alexan-

der lat namligen fora alla qvarlefvor af ruiner ut i

sjön samt uppgrafde till och med sj elfva marken, der

Tyrus hade statt, för att med ] orden bygga en vag

till klippön. Genom detta medel lyckades han att

uppna och förstöra det nya Tyrus; och stailet der det

en gang stod bief med tiden "ett skar i hafvet, der

man utbreder fiskegarn". Fritankaren Bolney, som

skrifver om Palestina och angransande lander, anför

sasom "ett varderikt fragment fran forntiden" Hese-

kiels beskrifning af denna stads storhet, och hans

1) Hes. 26:3—5.



100

profetia om dess förstörelse; samt medgifver uttryck-

ligen, att ''tidens vexlingar, eller rattare grekernas

och muhamedanernas barbari hafva fuUandat denna

förutsagelse". Dessa profetior och deras noggranna

uppfyllelser saga oss tvdligt, att Herren ar "veder-

gallningens Gud", hvilken icke later gacka sig; och

de aro en borgen för, att de profetior, som annu ater-

sta med afseende pa sednare tiders gudsfiendtliga

makter, afven skola ga i fuUbordan.

Yi öfverga nu till profetior om Kristus. Sadana

aro ganska tahika och gifva en högst noggrann be-

skrifning af honom. Vi finna allaredan i historiën

om menniskoslagtets första föraldrar, att han skiiUe

födas af en qvinna: '^Jag skall satta fiendskap emel-

lan dig och qvinnan, och emellan din sad och hennes

sad. Densamme skall söndertrampa ditt hufvud,

och du skall stinga honom i hans hal" 1). Seder-

mera se vi, att hans moder skulle vara en trolofvad

och obeflackad jungfru: ''Si jungfrun varder haf-

vande och föder en son" 2). Det förutsades, att Han
skulle vara af Abrahams efterkommande: ''I din sad

skola alla folk pa jorden valsignade varda" 3). Han
skulle komma af Juda stam och Davids hus 4). Sa

skedde det afven. Tiden, nar han skulle komma,

finnes noggrant förutsagd. Salunda sager redan Ja-

kob: ''Spiran skall icke vika ifran Juda, eller herre-

stafven fran hans fotter, till dess hjelten kommer;

och honom skola folken tillfalla" 5). Och den siste

1) 1 Mos. 3: 15.

2) Es. 7: 14.

3) 1 Mos. 22:18.

4) 1 Mos. 49: 8—10; Es. 11: 1; Jer. 23: 5, 6.

5) 1 Mos. 49 : 10.
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profeten, Malaki, förutsager, att han skuUe komma,

medan templet annu stod: ''Och med hast skall

komma till sitt tempel Herren, den I söken, och för-

bundets Angel, den I begaren: si han kommer, sager

Herren Zebaoth" 1). Forst 37 ar efter Jesu död för-

stördes templet och judafolket upphörde att vara en

natiou i sitt eget land. Ja, profeten Daniel förutsade

till och med, hvilket ar Kristus skulle upptrada, och

nar han skulle dödas. ''Sa vet nu och mark till, ifran

den tiden da befallningen utgar, att Jerusalem skall

igen uppbygd varda, intill den forsten Kristus, aro

sju veckor, och tva och sextio veckor. . . .och efter

de tva och sextio veckorna skall Kristus dödad var-

da" 2). Dessa arsveckor angifva alldeles riktigt ti-

den för Kristi offentliga upptradande. Profeten Mika

förutsade, att han skulle födas i Betlehem 3); och,

som vi veta, giek afven detta i fullbordan. Att han

skulle hafva en föregangare förutsades af Esaias:

"En predikares rost ar i öknen: bereder Herrens

vag" 4). Esaias sager bland annat om den verksam-

het, som Kristus skulle utöfva pa jorden: "Herrens,

Herrens Ande ar öfver mig, derföre att Herren haf-

ver smort mig till att predika evangelium för de

elanda; han hafver sandt mig till att förbinda de för-

krossade hjertan, till att predika de fangar frihet och

de bundna förlossning, till att predika ett nadeligt

Herrens ar, och en var Guds hamndedag" 5). —

1) Mal. 3: 1. Jemför Joh. 2: 13 o. s. v.

2) Dan. 9: 25, 26.

3) Mik. 5: 1.

4) Es. 40:3.

5) E-. 61: 1,2.
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Huru sant detta var om Jesus ! Huru var det

icke hans '^mat och dryck" att predika fralsnin-

gens budskap till de ^'elanda"! Huru manget för-

krossadt hjerta förband han icke! Huru manga bade

syndens och sjukdomens fangar förlossade han ej

!

Hvilken stor och allman Guds nad har icke han för-

kunnat, och huru klart har han icke talat om en till-

kommande dom! Hans vasende, saval som atskilliga

drag af hans lefnad och död, framstallas genom

manga profetior: ''Pa honom skall hvila Herrans

Ande, vishets och förstands ande, rads och starkhets

ande, Herrans kunskaps och fruktans ande. . . .Han

skall med rattvisa döma de fattiga, och skipa dom
efter ratt för de elanda pa jorden, och skall sla jor-

den med sin muns staf, och med sina lappars anda

drapa de ogudaktige. Rattvisa skall vara hans höf-

ters balte, och trohet baltet om hanslander" 1). ''Du

alskar rattfardighet och hatar orattfardighet" 2).

"Han skall icke skria eller ropa, och hans rost skall

man icke hora pa gatorna. En förbrakad rö skall

han icke sönderbryta, och en rykande veke skall han

icke utslacka: han skall lara halla ratten i sanning" 3).

"Han skall föda sin hjord sasom en herde^é). "Man
gaf hohom bland ogudaktiga sin graf .... andock han

ingen oratt gjort hade, ej heller nagot svek uti hans

mun var" 5). "Nitalskan för ditt hus hafver fratit

mig, och deras försmadelser, som dig hada, hafva

1) Es. 11:2—5.

2) Ps. 45: 8.

3) Es. 42:2, 3.

4) Es. 40: 11.

5) Es. 53: 9.
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fallit uppa mig" 1). ''Du dotter Jerusalem, glad dig.

Si, din Konung kommer till dig, en rattfardig och en

hjelpare; fattig, och rider pa en asna och pa en asnin-

nas unga fale" 2). "Han var den aldramest förak-

tade och vanvördade, fuil med vark och krankhet:

Han var sa föraktad, att man gomde bort ansigtet

för honom. . . .Men han ar sargad för vara missger-

ningars skull och slagen för vara synders skull ....

Da han napst och plagad vardt, lat han icke upp sin

mun; sasom ett lam det till slagtning ledes. och sa-

som ett far det stilla tiger för sin klippare, och later

icke upp sin mun" 3). "Jag höll min rygg till dem,

som mig slogo, och mina kindben till dem som mig

ryckte" 4). "Min Gud, min Gud, hvi hafver du öf-

vergifvit mig? Jag ryter, men min hjelp ar fjer-

ran. . . . Jag ar en mask och icke menniska; menni-

skors begabberi och folks föraktelse. Alle de som

se mig, bespotta mig, gapa upp med munnen, och

rista hufvudet: han befalle det Herranom, han hjelpe

honom ut, och undsatte honom, om han hafver lust

till honom .... Hundar hafva kringhvarft mig, och de

ondas rote hafver stallt sig omkring mig; mina han-

der och fotter hafva de genomborrat .... De skifta

mina klader emellan sig och kasta lott om min klad-

nad" 5). Hvilken kan val lasa dessa profetior, utan

att genast igenkanna Herren Jesu vasende, samt

hans lidande och död ? Hans lidande ar sa nog-

1) Pb. 69: 10.

2) Sak. 9:9.

3) Es. 53: 3, 5, 7.

4) Es. 50: 6.

5) Pö. 22: 2, 7, 8, 9, 17, 19.
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grant förutsagdt, att man i profetian aterfinner de

minsta enskildheter deraf, handernas och fötternas

genomborrande, sjelfva de ord som gingo fran hans

lappar, da han hangde pa korset, och lottkastningen

om hans klader

!

Dessa exempel ma vara nog för vart andamal.

De visa, att profetian icke ar en blott gissning eller

ett blott orakel, som ma vara sant, hvad an utgangen

matte blifva. Den ar ofta lika tydlig som de profetior,

ur hvilka vi nu gjort nagra utdrag; och nar den, för

att halla menniskan vaksam och för att hindra falsk

nppfyllelse, rör sig i svartydda sinnebilder, ar den

likval sa pass klar, att man pa förhand kan se upp-

fyllelsens hufvuddrag, och nar denna kommit, hvarje

enskildhet deraf tvdligt afspeglad i den bildliga för-

ntsagelsen. Den rör sig om Guds rikes stora ange-

lagenheter, och den stracker sig ofta till de minsta

enskildheter och star salunda langt utöfver all mensk-

lig berakning och förmaga. Likasom underverket, ar

den i rattfardighetens tjenst och i förbindelse med
Bibelns höga och fullkomliga laror. Den ar ett ut-

tryck af Hans Anda, som ser slutet ifran begynnel-

sen, och som styr i rattfardighet och nad ibland men-

niskors barn. Alltsa hafva vi uti Bibeln ^'ett fast

profetisM ord?\ det vi göravdlutiatt gifvaaktuppa^

ett ord af Gud^ viTdigen besegladt och hevittnadt ge-

nom underverk ocli ])'f"ofetior 1).

1) Se förutom Bibelns text och kommentarier bland andra verk "Vitt-

nesbörd om uppfyllelsen af Skriftens profetior" af A. Keith: ''The Scripture

Types" af J. S. Frey; "The Perfect Sacrifice" af B. W. Xewton.
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KAP. YIII.

IBELN I HISTORIËN.

Omkring 1500 ar fore Kristus skref Moses.

Bakom hönom i tiden lag Israels historia: traldomen

i Egypten, harkomsten fraii Jakob, Isak och Abra-

ham. Noggrant hade detta genom sina inrattniDgar

och tankesatt afskilda folks oden bevarats, det ma
nu vara i skrift eller hittills i den oafbrutna muntliga

traditionen. Enkelt berattar Moses hufvuddragen

deraf, sa enkelt, sa sanningslikt, att yi ej kunna be-

tvifla dess riktighet. Yi hafva alltsa har med saker-

het verklig historia till Abraham, omkring 2000 ar

före Kristus, under det profanhistorien maste af brist

pa trovardiga historiska urkunder, lata sagoperioden

vara intill fem a sex hundra ar före Kristus. Men
Moses gar annu langre tillbaka och beskrifver, fri

fran det fabelaktiga, floden, i sagan kand afven af

andra folk, och före floden menniskoslagtets utveck-

ling fran ett enda af Gud omedelbart skapadt par.

Huruvida han harvid anlitat skriftliga anteckningar

eller traditionen, ar ej af sa stor vigt för oss att veta;

enar samma Ande, som gaf honom kannedom om
jordens daningsperioder, sa att han kunde riktigt

skrifva derom, artusenden förr an geologien uppda-

gat dem, val kunde hafva ledt honom ratt afven

ifraga om historiën före floden. Denna Ande ar den-

samma, som med ofelbar visshet förutsiiger det till-

kommande, hvilket ock, som vi sett, skedde genom

Moses. Det ar doek icke otroligt, att Moses egde

den klaraste och sannaste tradition anda ifran Adam,
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Abraham lefde t. ex. nar Shera annu lefde, Shera

nar Noali, Xoah nar manga af Adams samtida lefde,

sa att, pa grund af den langa lifslangden före floden,

endast tre generationer beliöfdes mellan Adam och

Abraham. En riktig slagtets historia kunde alltsa

med latthet hafva muntligen bevarats, tills den ge-

nom Moses fick skriftlig form. Att sa verkligen

skett, fast afven möjligen en och annan skrifven ur-

kund funnits att tillga, göres af det vi redan settutaf

Bibelns natur tillrackligt visst. Men da följer, att

Bibelns skrifter, för öfrigt historiska och profetiska,

utan all gensagelse aro de vigtigaste saval som de

aki sta af alla forntidens tillförlitliga urkunder. Den
andra aldsta forntidsliteraturens fabelaktiga, afgudi-

ska och mytiska qvarlemningar, sasom kinesernas

Kiiigs, hinduemas Yedas, persernas Zend Avesta

och grekernas Illiad, kunna icke för ett ögonblick

utharda en jemförelse med Bibeln. Har bör ej för-

bises den bekraftelse pa den bibliska historiens san-

ning\ som genom sednare tiders upptackter kommer
till oss fran Egyptens minnesstoder och fran Babels

och Nineves ruiner. Malningar, skulpturer och ota-

liga inskrifter bland dessa fornlemningar bekraftapa

ett slaende satt de bibliska berattelserna och kasta

understundom Ijus öfver dunkla stallen i den Heliga

Skrift.

Latom oss nu spara Bibelns inflytande under

historiens lopp. Yi kunde val harvid redan hafva

skal nog att anlita Bibeln sjelf i fraga om mennisko-

slagtets tidigaste historia; men för argumentets skuU

ma vi i stallet börja med Mose tid. Huru sag det
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da och framgent ut i verlden ? Savidt man kunnat

inhemta af den digra aldsta hinduliteraturen, hade

redan omkring denna tid ur enklare asigter saval en

valdig polyteism som den brahmanska panteismen,

hvars förderfliga följder vi förr namt, uppstatt i In.

dien. Af andra kallor har man anledning tro, att

atminstone ej langt efter Mose tid uppkom i Persien

en samvetsförvirrande dualism, tron pa en Ijusets och

en mörkrets gud — Zoroasters lara. I Babylonien

och vester ut till Medelhafvet bief en grym och lider-

lig sol och mandyrkan radande — dyrkan af Baal

eller Moloch och Astarte eller Astharoth, förekom-

mande afven med andra namn. I Grekland kom en

polyteism till stand, hvars gudar regerades af de lag-

sta menskliga passioner, och hvars inflytande pa den

sedliga kanslan derföre var högst förnedrande, om
an de sköna former, det poetiska snillet förstod att

gifva den, voro estetiskt bildande. I Egypten radde

allaredan pa Mose tid en lag djurdyrkan.

Omgifna pa alla hall af magtiga folk, hvilka

voro genomtrangda af dessa hedna-religioner, lefde

Israels barn, sjelfva starkt benagna för och ofta iDa

besmittade af afguderiet. Men ibland dem yttrade

sig i underbara tilldragelser och skrift det, som un-

dan för undan bief bibelordets ijinehall; och inflytan-

det deraf var, att inom detta folk bevarades tron pa

en enda Gud, heiig och karleksfull, rattfardig och

barmhertig, verldens skapare och uppehallare, den

ogudaktiges domare, den angerfulles fritlsare, sitt

folks herde och konung. üeras religiösa inrilttnin-

gar voro fria ifran hedniska begrepp, förkunnande
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nödvandigheten af renhet i lifvet, botfardighet för

synden och tillit till en af Gud sjelf stiftad försoning.

Deras oflfer och manga andra typer saval som deras

profetior pekade framat till den kommande Förlossa-

ren, Israels hopp, skadad med klar trosblick af man-

gen, om an dunkelt af de fleste. Denna tro utöfvade

ett magtigt inflytande öfver hela folket och uppvackte

hos mangen medlem deraf en djup gudsfruktan och

en rik andlig erfarenhet, hvaraf vi se sa manga har-

liga uttryck i Bibeln, dels i exempel, dels i dess för

alla tider outtömliga, larorika skatter af andlig sang

och undervisning. Sa ar kontrasten emellan den

verldsvida hedendomen och den israelitiska tron out-

saglig, vittnande om ett inflytande i Israël, som icke

kunde hafva varit mindre an den sanne Gudens; och

som detta inflytande kom genom bibelordets inne-

hall, bevisar sig detta ord igen sasom Guds ord.

Men latom oss ga vidare. Hedendomen fram-

bragte storverk i byggnadskonsten nastan allestades.

Filosofien, poesien, valtaligheten och skulpturen dref-

vos till den största höjd i Grekland, och lag flck sin

högsta utveckling i Rom. Den bildning, hvartill

hedningen i sin egen kraft höjde sig, var i manga af-

seenden sa fuUkomlig, att an i dag de mest civilise

rade folk deri finna af sina yppersta monster. Men
ifraga om en sann, fralsande gudskannedom radde

doek ett ogenomtrangligt mörker. Intet till och med
af det de visaste framhöUo hade magt ens öfver dem
sjelfva, mycket mindre öfver massan af folket. För-

standets, skönhetssinnets och rattskanslans bildning

kunde icke radda fran sedlig undergang, nar hjertat
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iippstalt falska föremal för sin clyrkan, och sjalen

saknade Ijus och kraft ofvanifran. Derfore sjönk

ocksa hedendomen, oaktadt de bildningsmedel den

skapat, i allt djupare sedeförderf.

Under Greklands basta tid helgades qvinnor at

en okysk Yenus-dyrkan, och vid kristna tidehvarf-

vets början var liderligheten allman iblanddet greki-

ska folkets mest bildade qvinnor. Huru ruttet hela

samhallsskicket var, kan man nu knappast förestalla

sig. De onaturligaste laster öfvades, och all skam

för synds skull tycktes vara borta. Annu varre var

pa den tiden tillstandet i Rom. Yid sjelfva hofvet

utöfvades den skamlösaste liderlighet. Frosseri och

slöseri i en otrolig skala voro vanliga bland de rike.

Otaliga menniskolif uppoffrades pa det grymmaste

satt för att tillfredsstalla nagon nyck eller nagon pas-

sion af den förgudade kejsaren; och de rike anstalde

för sitt eget och för folkmassans nöje ordentliga slagt-

ningar, i hvilka deras slafvar niaste kampa palif och

död. Konsten begagnades, sasom i Grekland, i de

ohelgade passionernas tjenst, och allt af den omfat-

tande och tankfulla grekiska filosofien, som fann na-

got fotfaste i Rom, var en högmodig stoicism och en

köttslig epikurism. Den förra var panteistisk i sin

gudsaskadning och uppstalde sasom högsta malet för

menniskans lif f ullkomlig kanslolöshet under alla

skiften. Den som lefde efter den stoiska visdomen,

var sig sjelf nog och had e ratt tül omatligt skryteri.

Den sednare var helt och hallet materialistisk och

gjorde den timliga njutningen till menniskans högsta

mal. Manga romare voro skeptiker, hvilka betvifiade



110

allt vetande och all tro. Yisserligen höjde en och

annan adlare sjal sin rost emot det öfverhandtagande

förderfvet, men detta hjelpte ej; och hvad tillstandet

var i Rom och i Greklands större stader, det bief det

ocksa annorstades inom det romerska riket.

I sjelfva Judalandet, der man nu under fyra

hundra ar ej hort en profets rost, hade tillstandet

mycket församrats. En ny lag, som sedermera fick

skriftlig form i rabbinernas Talmud, hade smaningom

uppkommit och undergraft det akta inflytandet af den

sinaitiska lagen. En blind fariseism, skenhelig och

högmodig, regerade flertalet af dem, som ville vara

lagkloka, och en tviflande saduceisra var uttrycket för

manga af de förnamares religiösa askadning. At-

skilliga andra sekter hade afven uppstatt, af hvilka

esseernas nog var renast, ehuru kommunistisk och

alltför ensidigt fastande sig vid yttre ting. Nagra

verkligt fromma judar, hvilka höUo sig nara till det

skrifna ordet, fiinnos afven.

Midt i denna tid kom Kristus, obesmittad af he-

dendomens laster och falska asigter och utan ringaste

delaktighet i sitt folks villfarelser och andliga förblin-

delse. Midt i denna tid lefde han sitt gudomligt

rena lif och talade sin fuUkomliga visdom. Igenom

ringheten af hans yttre omstandigheter i lifvet fram-

lyste ett outsagligt majestat af gudomlig kraft, san-

ning och auktoritet. ''Du ar Kristus, lefvande Guds

Son'', bekande Petrus, och millioner i efterföljande

tider hafva kant sanningen af Kristi svar: ''Salig ar

du, Simon, Jona's son, ty kött och blod har icke up-

penbarat dig detta, utan min Fader, som ar i himlar-
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na^' 1). Sannerligen, Kristus var icke ett barn af sin

tid utan en ny tids ursprung och skapare.

Nar han efter sin uppstandelse ifran de döda

hade gifvit larjungarne sin sista befallning. och nar

de fatt erfara Andens magtiga utgjutelse af höjden,

började kristendomen sprida sig med förvanande ha-

stighet och kraft. Dess rena laror, dess bindande

sanningar, dess fria nad och fullkomliga försoning,

dess vissa hopp bortom grafven, dess lefvande per-

sonlige Fralsare och Förlossare, var alldeles hvad en

syndförderfvad verld behöfde, och kristendomen med
detta innehall panyttfödde hvarhelst den mottogs ett

fallet slagte till ett nytt, högt och heligt lif.

Vi ma har dröja nagot vid ett enda exempel.

Saulus af Tarsiis el] er Panlus hade atnjntit en god

uppfostran. I Jerusalem hade han mottagit under-

visning af den utmarkte Gamaliel, som blifvit kallad

'^lagens prydnad", och sa högt prisad i Talmud, att

den sager lagens harlighet hafva upphört, nar Gama-

liel dog. l)enne laglarare var utan tvifvel en af de

baste saval som lardaste ibland fariseerna. Paulus

utgick ur hans skola en strang farise och anslöt sig

till kristendomens förföljare. Det var troligen sa

som medlem af Sanhedrin han företog resan till Da-

maskus i afsigt att der, under det han andades hot

och mord, uppsöka och förfölja de kristne. Pa va-

gen, ej langt ifran Damaskus, kringstralades han

plötsligt vid middagstiden af ett starkt sken ifran

himmelen. Han föll till marken och horde en rost

ur sken et saga till honom: ''Saul, Saul, hvarför för-

1) Matt. 16: 16, 17
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följer du mig ?" Han fragade: ''Hvem ar du, Herref
'^

och fick till svar: '*Jag ar Jesus, hvilken du förföl-

jer, det ar dig svart att spjerna mot udden". Hvilka

kanslor genombafvade honom i denna unberbara

stund ar svart att saga; men sa helt och hall et andra-

des hans sinne, att förföljelsenitet ögonblickligen

försvann, och han underkastade sig, utan att radfraga

kött och blod, helt och hallet Jesu vilja. ''Herre",

utropade han, "hvad vill du jag skall göra?" 1). Ge-

nom asynen af den uppstandne och förharligade Her

ren, genom orden af hans mun, uttalade helt visst i

den ton, som kom Paulus att kanna bade vigten af

fullkomlig sinnesandring och förvissning om Herrens

nadefulla afsigt med honom, förvandlades den larde,

stolte och förföljande fariseen till en botfardig, öd-

mjuk och harefter allt mera hangifven larjunge och

till en magtig försvarare af den tro han sökt förgöra.

Derefter se vi honom under alla möjliga faror och

lidanden ibland judar och hedningar förkunna den

sinnesandring och den tro pa Kristus, som skanker

frid och ger at lifvet en ny och heiig riktning. 1

hvilken underbar skönhet denna nya lifsriktning vi-

sar sig hos Paulus sjelf! Hvad tanker han nu om
Kristus, som han förföljt! Jo, han ar Guds enfödde

Son och var Herre, Guds kraft och Guds visdom i

verlden, ja Gud öfver allting, högtlofvad till eviga

tider. I honom ar försoningen för vara synder fulL

andad, och han ar blifven oss af Gud till visdom och

till rattfardighet och till helgelse och till förlossning.

Han ar ock den som komma skall och döma verlden,

i) Apg. 9: 22; samt synnerligen 26:te kap.
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och han ar föremalet för denkristnes djupastekarlek

och innerligaste langtan. Hvad betrafiar Kristi kar-

lek, öfvergar den all kuiiskap, och att kanna den ratt

och genomtrangas deraf, det ar att njuta den högsta

lycka och ar en försmak af det tillkommande lifvets

outsagliga sallhet. Hadanefter har Faulus sin lust

till Guds lag efter den invartes menniskan, och det

ar för honom, om an i ofuUkomlighet, llkasom för

Mastaren, hans mat och dryck att göra Guds vilja

och fullborda hans verk. För honom ar nu isanning

lifvet Kristus och doden vinning. Sina medmenni-

skor alskar han ock sa innerligt, att han för deras

fralsning kan uppofFra sin tid och sina basta krafter,

ja sitt lif. Synden sparade han visst icke, utan be-

straffade den skarpt. Men han hyste det djupaste

medlidande för de angerfulla och sökte, sa langt det

var möjligt, att vinna alla menniskor för Kristus.

För församlingen, Kristi ''fullhet", hyste han standigt

den djupaste karlek. '^Likasom en moder omhuldar

sina barn, sa aro vi af innerlig karlek till eder villiga

att dela med eder icke blott Guds evangelium, utan

ock vart eget lif" 1), skrifver han till tessalonikerna.

Allestades föregick han de kristna med det basta

exempel, sa att hans förmaningar kommo till dem,

beledsagade med all den kraft ett helgadt lif kunde

ingifva. De lardomar han i sina bref lemnat försam-

lingarne aro outsagligt rika, rena och harhga. Flera

af dessa bref skref han, bunden ikedjor, och i kedjor

predikade han ofta den korsfaste och uppstandne

Kristus. Pa alderdomen voro hans yttre omstandig-

1) 1 TeBS. 2: 7, 8.
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heter ej förbattrade. Nej, han var da fangen i Rom
och leddes slutligen ut till afrattsplatsen, der han toll

ett offer för det Kristusfiendtliga tyranniet. Men
midt under dessa tryckande omstandigheter vacklade

icke hans tro. ''Jag vet", skref han i sitt sista tank-

fulla bref, ''pa hvem jag tror, och ar förvissad, att

han ar magtig, att förvara mitt anförtrodda gods till

den dagen" 1).

Sa lefde och dog en af de forste kristne midt i

denna tid af sjelfviskhet och sedeförderf. Och hvad

han var i lifvets renhet, i sjelfuppoffrande karlek till

Gud och menniskor, voro i mer eller mindre man alla

sanna kristna. Hans vasende ar ett uttryck af den

sanna kristendomen sadan den ar allestades, der den

finnes. En förandring sa stor och genomgripande,

som den vi se hos Paulus och i nagon liknande man
hos alla sanna kristna — en ögonblicklig förandring

1 sjalslifvets djupaste grunder och följaktligen i hela

lifsriktningen ifran ondt till godt, ifran synden till

Gud — kunde icke komma af nagot ringare inflytan-

de an Guds eget. Har igen kommer detta inflytande

förmedelst bibelordets innehall och vittnar sa om
detta ords gudomliga ursprung.

Men vidare, se bibelordets verkan i verlden!

Snart efter apostlarnes tid hade kristendomen sa ge-

nomtrangt Romerska riket, att kristna funnos allesta-

des och ibland alla klasser, och pa manga stallen

stodo de hedniska templen tomma. Den hade ocksa

vidt utbredt sig utom romerska rikets granser. Detta

hade skett, oaktadt den icke hade nagra verldsliga

1) 2Tim. 1: 12.



115

förmaner att tillbjuda, oaktadt den icke begagnade

iiagot yttre vald eller nagra andra vapen an det bibli-

ska ordets, oaktadt vidstrackta blodiga förföljelser

emot den och oaktadt magtiga anfall utifran och in-

ifran pa tankandets och larans omrade. Den hade

hela tidsandan emot sig, men höjde sig segrande of-

ver den, till dess den romerska staten sjelf lag vid

dess fot. Men nar inflytandet i verlden vaxte, kom
den att bekannas af allt för manga, hvilka aldrigratt

kant dess kraft.. Da utbyttes den kristna församlin-

gen mot en verldslig statskyrka, som bief en bland-

ning af mycken hedendom med jiidendom och kri-

stendom, och urartade till den största ytterlighet af

vidskepelse, skrymteri och grymhet. Men den sanna

kristendomen genomgick segrande detta lömska an-

fall af mörkrets magter. Inom skötet af denna falska

kyrka, sjelf en uppfyllelse af profetian i Uppb. 17,

fanns en och annan sjal, som oaktadt villfarelsen

kmide urskilja nog aï den sarna kristendomen att

komma under ett panyttfödande inflytande deraf.

Men de allra flesta sanna kristna, och de voro icke fa

under den falska kyrkans magtperiod, lefde obe-

markta och verkade i tysthet ibland folken, eller

drogo sig undan bland bergen och alpdalarne, der de

i mycken renhet bevarade den bibliska laran och det

kristliga lifvet, doek ofta utsatta för de grymmaste

förföljelser af ^'qvinnan drucken af de heligas blod"

Dessa kristna af manga olika namn sasom katarer

eller kattare (af katharos^ i'^n), valdenser, albigenser

m. m., utförde en stor mission igenom tidernas

dunkle, till dess de röster började höras, som nar-
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mast förberedde reformationen under Luther och

Calvin 1).

Reformationen kom, och halfva Emopa slet sig

lös ifran den romerska kyrkan. Men genom refor-

matorernas ofuUkomliga uppfattning af den kristna

församlingens natur kunde reformationen icke fri-

göra sig helt ifran den katolska kyrkans villfarelser,

och reformationen lemnade efter sig verldsliga stats-

kyrkor, fast med sundare lara och mera sann kristen-

dom an i den katolska kyrkan. KraftfuUa andliga

rörelser uppkommo tid efter annan i de nya kyrkor-

nas egna sköten, under det i församlingar, oberoende

af dessa kyrkor, en lefvande apostolisk kristendom,

ofta förföljd, till denna dag mer eller mindre ren bi-

behallits och mycket utvidgat sin verksamhet för

verldens fralsning till Kristus.

Förutom de försatliga anfallen af en död namn-

kristendom har afven bibelordet haft att bekampa

manget anfall af nyare tiders veten skap, men afven

hari mer an bestatt profvet. Bibelordet har intet att

frukta af en sann vetenskap, och pa dess sida star i

dag en armé af larde kristne. Yisserligen har det,

enligt profetian, annu svara strider att utkampa mot

fiender inom och utom den kristna bekannelsen, men
om utgangen lemnar oss det profetiska ordet intet

tvifvel.

En sann kristendom har alltsa fortlefvat i verl-

den sedan den apostoliska tiden och utvidgat sitt in-

flytande, oaktadt de manga fiendtliga anfall den fatt

1) Man jemföre "Kurtz" och "Jonee" kyrkohistorier. Den eednare af

stort intresse för dem, som vilja narmare kanna den sanna kristendomens

hietoria.
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röna; och öfver allt har dess inflytande, i sammaman
det varit oblandadt med frammande tillsatser, visat

sig lika föradlande och lyckliggörande som ifran för-

sta början. Ja, sadan ar dess natur, att om den fuU-

komligt mottages allestades, skuUe frukten blifva det

renaste och lyckligaste enskilda och samhallslif möj-

ligt pa ] orden. Men afven der den varit mycket

uppblandad med frammande skadliga elementer, har

den doek förmatt att uppbygga en civilisation out-

sagligt battre an den gamla hedendomen. Alla civi-

liserade folks lagar och tankesatt innehalla medvetet

eller omedvetet mycket af kristendomen och Bibeln,

mycketj som just gör dem till civiliserade folk.

Vi sluta alltsa af bibelordets rena och fuUkom-

liga inflytande, lika mycket midt i verldens djupaste

mörker och största sedeförderf som i de mest upp-

lysta tider, till dess gudomliga ursprung och sanning.

I Bibeln framtrader ocksa en stor Mstoriskjplan.

Nar menniskan hade fallit i synd, var hela hennes

vasen sa bortvandt ifran Gud, sa genomtrangdt af

karlek till den narvarande verlden, sa andligen för-

mörkadt och derigenom afven sa latt beherrskadt af

frestaren, den fallne gudsfiendtlige mörkrets fiirste

och lögnens fader 1), att aterupprattelse och fralsning

1) Satan synes af Bibeln hafva fallit genom högmod Jemför 1 Tim.

3: 6 med 2 Petr. 2: 4 och Jud. 6. Att han ar den magtigaste af fallne andar

synes val af Bibeln, savidt den uppenbarar andeverlden. Hela Bibelns askad-

ning om Gud Och skapelsen förbjuder tanken pa satans evighet. Man kan

alls Icke pa biblisk grund uppbygga en dualism, 1 hvilket det onda ar sam-

evigt med Gud. Zoroasters lara, som i vissa hufvuddrag liknar Bibeln, in

blandar doek i det mest liknande de mest förvillande elementer. Sit iir dess

gode gud, Ormuzd, ej evig utan uppkommen utur urljuset och dess satan,

Ahriman, ar Orrauzd broder, uppkommen pa samma siitt och ursprungligen

lika i magt och gudom med sin broder. Bada regcra i menniskoverlden,

doek skall till sist mörkrets rike (Ahrimans) gifva vika för Ijusets (Gr-
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till ursprunglig renhet och heiig hangifvenhet at

Gud ej kunde ske utan genom Guds kraftiga ingri-

pande. Detta ingripande i menniskoslagtets lif, efter

Guds eviga visdom och beslut — ett ingripande,

hvari Guds rattfardighet och nad skuUe klart och

starkt uttryckas — framtrader i Bibeln ifran dess

första början till dess slut.

Salunda uttalas genast efter fallet tillika med
bestraffningen för affallets synd det nadefuUa profeti-

ska löftet om en fralsare, som skuUe krossa ormens

hufvud, men sjelf blifva biten i sin hal. Offren, som

förebildade denne gudomlige fralsare, instiftades ge-

nast, och vittnesbördet om Guds rattfardigavilja och

nadefulla afsigt att fralsa hordes framgent under det

menniskoslagtet utbredde sig pa jorden. Men sa

magtig var synden och sa djupt inrotad, att blott fa

lyssnade till detta vittnesbörd; och sa djupt sjönk

hela slagtet i sedligt förderf, att Gud genom floden

förgjorde det med undantag af en för sin tid rattfar-

dig man och hans narmaste slagtingar. Ater befol-

kades jorden och ater sjönk menskligheten i mörker

och last, emedan den icke ville behalla den sanna

kannedomen om Gud. Derföre lemnades den ock

till stor del at sina egna vagar. Men i sin karlek och

trofasthet ville Gud utföra det stora förutbestamda

och förutsagda fralsningsverket. Han utvalde derför

utaf nagra fa gudfruktiga familjer en, i hvars efter-

kommando den sanna gudskannedomen skulle genom

muzds). Man inser latt huru samvetsförvirrande denna oheliga dualism

maste vara, huru motsatt Bibelns lara om den "ende" Guden (5 Mos. 4: 35;

6:4; Es. 44: 6, m. fl.) och huru förderflig för menniskan. Dess gudsdyrkan

anses ock för det vederstyggligaste afguderi. (Hesek. 8: 15, 16).
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sarskild och kraftig försyn bevaras, och af hvilken i

tidens fuUbordan Kristus skuUe komma. Abraham
kallades af Gud att utga ur sitt fadernesland, hans

tro pröfvades och han fick mottaga sarskilda uppen-

barelser och profetiska löften. Det gudomliga infly-

tandets och uppenbarelsens gyldene trad fortlöpte

igenom kommande slagtled och tider, ehuru synbar-

ligen nnder den langa traldomen i Eypten mindre

klart. ünder denna tid fördünklades nog ett och

annat af israeliternas arfda religionsbegrepp, och den

egyptiska hedendomen gjorde sin inverkan pa folket,

sa langt den kunde. Men sjelfva traldomen tjenade

att samraanbinda Israël och bevara det fran en allt

för dödande blandning med egyptierna. Nu sandes

Moses, befriarens rost hordes, och genom de stora

underverk och kraftfulla uppenbarelser af Gud, som

tva a tie generationer standigt fingo bevittna, samt

genom lagförbundet, hvars skrifter och inrattningar

sa klart uttryckte Guds helighet och rattfardighet och

sa rikligen hanvisade till Kristus, raddades och af-

skildes det israelitiska folket med stor -fullkomlighet

ifran den omgifvande djupa hedendomen. Sedan

fortgick uppenbarelsen, dels i den yttre ledningen

med nationen, dels genom en lang lista af inspirera-

de profeter, hvilka standigt uttalade Guds heliga vilja

och förutsade framtidens för Guds rike betydande

handelser. Förutsagelserna om Kristus blefvo allt

tydligare och fullstandigare, till dess de, nar profe-

tians rost fyra hundra ar före Kristi födelse tystnade,

hade noggrant framstalt hans vasen och verk samt

tiden för hans upptradande och död. Men, oaktadt
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allt detta gudomliga inflytande i Israël sjönk doek

nationen tid efter annan i afguderi och maste lida

derför, och sliitligen stelnade den nastan helt och hal-

let i fariseism och andra arter af vantro. IJnder tiden

hade hednaverlden pa det hela fatt försöka sig sjelf,

om den i egen kraft kunde finna Gud och uppratta

sig ur sitt mörker. ütgangen veta vi. Den sjönk i

det djupaste elande, till dess tankande menniskor för-

tviflade om raddning.

Nu var tidens fullbordan, nu kom Kristus, Guds

Son uppenbarad i köttet, med lakedom för verldens

obotliga sar. ISTu gingo artusendenas profetior i full

bordan och en ny tid af kraftiga uppenbarelser in-

bröt. Lagen, gifven at Israël, uppfyldes af Kristus,

sasom en israelit, fullkomligt, hvarigenom alla vill-

farelser med afseende derpa lades i dagen; och den

aflöstes af evangelium och det nya förbundets för alla

tider och alla menniskor afpassade lag, med dess

högsta uttryck i Kristi vasende och i de apostoliska

skrifterna. Enligt evangelium hade nu det sanna

offret, Kristus, uppoffrats, i det han val genom an-

stiftan af mörkrets makter blifvit korsfast; men pa

korset af frivillig karlek burit menniskornas synd och

skuld, inkomna i verlden genom satan, lidit för dem
Guds dom och nedlagt för deras borttagande sitt

oskyldiga och fuUkomliga lif. Sa hade sjelfva hans

död blifvit segern öfver satan och synden, i det den

öppnat en fralsningsvag för menniskan och blifvit

grunden till en otalig skaras rattfardiggörelse och

förharligande. Ormens hufvud var krossadt, och

krossaren hade blifvit biten i sin hal. Likasom lag-

t)
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förbundet hade upptagit i sig allt af föregaende na-

deshushallningar, som kunde upptagas, utvidgadt

och afpassat det för Guds afsigt med Israël; sa upp-

tog det nya förbundet i sig allt som kunde upptagas

af det gamlas innehall, tillade mera och lampade det

hela efter Guds afsigt med verlden pa ett satt, som

visade det nya förbundet vara pa samma gang skrif-

tens uppfyllelse och uppenbarelsens fullandning.

Förkunnandet af denna fullandade uppenbarelse

skulle fortga igenom kommande tider och fora Ijus,

lif och frid till alla folk. För det var verlden pa den

apostoliska tiden icke allenast, som vi settj negativt

utan afven positivt beredd, i det alla lander omkring

Medelhafvet voro förenade under Koms spira, och

det grekiska spraket var temligen allmant kandt

inom detta vidstrackta rike, samt afven derigenom

att hedendomen genom dess beröring med judendo-

men icke var alldeles utan inflytande af den sednares

gudskannedom och profetior. Allt detta bidrog till

«vangelii hastiga utbredning och var sa ett af de

tecken som utmarkte den ''tidens fullhet"!), da Kri-

stus skulle komma.

Följa vi nu ytterligare ordet och jemföra med
historicus gang, sa finna vi, att stora omstörtningar

förutsagas, i hvilka man- nu med stort skal tror sig se

romerska rikets störtande genom barbarer, saracener

och turkar2). Med stor klarhet malas den falska

kyrkan, som i oloflig förening med den verldsliga

makten, bief sa maktig, sa ond och sa förtryckan-

O Gal. 4:4.

2) Uppb. 8:9. Se Langes kommentar, den amerikanska upplagan,

noterna i fin stil. Se samma kommentar allt igenom Uppb.-boken.
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del). Hennes valde efterföljes af ''antikrists", lika

tydligt förutsagdt2). Antikrist uppstar ur den oom-

vanda och gudsförnekande verlden, nar den genom
den verldsliga kyrkans störtande blifvit oberoende af

dess makt. Hvem kan val med öppna ögon ase var

tids handelser, utan att igenkanna en stor antikristisk

rörelse i alldeles den riktning profetian angifvit.

Höjdpunkten ar annu ej uppnadd: men den kommer
i sin tid. Emellertid skuUe, enligt Herrens ord,

evangelium af hans sanna larjungar förkunnas i hela

verlden. Sadana vittnen hafva heller aldrig fattats

allt ifran apostlarnes dagar. Den sanna kristna för-^

samlingen skulle val lida myeket och för en tid drif-

vas at öknenS), som afven skett; men icke desto

mindre skulle evangelium hafva framgang. Eefor-

mationen med den öppnade Bibeln ma vara antydd

i ITppb. 10. Langre fram skulle en tid af den vid-

stracktaste missionsverksamhet komma och fortga^

som det synes, till dess den verldsliga kyrkan fallit

och antikrist hunnit fullt visa sig4). — Manne vi

icke lefva just i denna tid? Huru lange den skall

vara veta vi ej, men evangelium skall i profetians^

mening predikas för alla folk. — Nar kristusfiendtlig-

heten natt sin höjd i den antikristiska verlden, ingri-

per Kristus personligen med stor kraft, störtar anti-

krist, halier en förberedande dom, binder satan och

inför den gyldene tid, till hvilken profetian sa harligt

pekat, da j orden skall vara fuil af Herrens kunskap^

1) Uppb. 17.

2) 2 Tess. 2: 3—12; Uppb. 13: 17; 19: 19.

3) TJppb. 12.

4) Vppb. 14:6—13.
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sasom vattnet betacker hafvet. Sedan följer tidsal-

drarnes slut i verldshistorien, j orden förgas, den

yttersta domen halles, och verldshistoriens högsta

mal ar vunnet: en otalig skara ur alla tungomal och

slagter och folk star renad i lammets blod, förlossad

och förharligad inför Gud, med Kristus i hiramelsk

lycksalighet, mer an aterstald till paradisisk renhet

och lycka och nu i evighet iitan svaghet och synd

görande Guds fuUkomliga viljal).

Sa innehaller Bibeln en enda stor fralsnings-

plan, en verldsplan för Guds ledning af mennisko

slagtet, utvecklad i skönt sammanhang och genom-

trangd af sanima höga och heliga anda, ehuru den

finnes fördelad pa alla Bibelns boeker, skrifna af

manga man med olika bildning och förmagor, under

högst olika förhallanden i lifvet och under en tid-

rymd af 1600 ar! Karnpunkten i denna stora plan

ar Kristus. I honom sammanknytas alla förgangna

och tillkommande tider. Allt af varde i mënnisko-

slagtets lif beror pa dess förhallande till honom, den

enda vagen, den absoluta sanningen, det sjelfstan-

diga och lifgifvande lifvet. I afsigt att fralsa ingri-

per han, styrande i verldens gang och leder det hela

efter sin visdom, rattfardighet och nad. Det ar hans

Ijus och kraft, som lyfter menniskan uppat, fralsar

och förharligar henne; det ar syndens stora makt och

satans list, som för henne i mörker och förtappelse.

En sa hög, enkel och verldshistorien förklarande

plan, funnen fördelad pa hela samlingen af de bibli-

1) 2 Tess. 2: 8; Uppb. 14: 14—20; Es. 11: 4—12; 6; Uppb. 19: 19—23;

21 m. fl.
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ska skrifterna, vittnar genom sin enhet, helighet och

öfverensstammelse med historiska fakta om skrifter-

nas ursprung i ett högre förstand an menniskans: i

den ande, som öfverskadar tidsaldrarne och verkar i

dem efter sin oandliga visdom och heliga vilja.

Bïbeln^ sadan den visar sig i historiën^ hevisar

sig alltsd vara af Gud 1).

Om vi nu sammanföra hvad vi sett af Bibelns

höga laror, af dess talrika under och profetior, af

dess inflytande i och förklaring af verldshistorien,

och komma ihag, att ju noggrannare den studeras,

desto klarare och rikare framsta pa alla dessa omra-

den dess djupa sanning och dess fullkomliga enhet,

sa ega vi hari, synnerligen nar detta studium ar före-

nadt med djup andlig erfarenhet, utan hvilken

mycket icke kan förstas, det tydligaste och kraftiga-

ste vittnesbörd, att Bibeln i sanning dr Guds bok.

j3>

KAP. IX.

5IBELNS INSPII\ATION.

Förr an vi afsluta denna afhandling, ma vi saga

nagot om inspirationen, hvarigenom vi kunna battre

se hiLTu Bibeln dr Gxkds bok, Med inspirationen

mena vi i detta sammanhang den Guds Andes inver-

kan pa de bibliska skrifternas författare, som kom

1) Förutom verldshistorien och kyrkohistorien se bland annat: ''Ste-

narnes vittnesbörd" af D. McCau^land; "General History of Civilization in

Europe" af M. Guizot; "Lectures upon The Philosophy of History" af W.
G. T. Shedd; "Philosophy of the plan of Salvation" by an American citizen;

samt synnerligen: "The Life and Epistles of the Apostle Paul" af W. J.

Conybeare och J. S. Howson, och "The Theology of the New Testament" af

J. J. Van Oosterzee.
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dem att fuUstandigt och riktigt uttrycka den sanning,

som Gud ville gifva verlden i skrifven form.

Att dessa författare stodo under ett sadant infly-

tande synes dels af Bibelns innehdll i allmdnhet^

ofvan vidrört, dels af Bibelns eget ittldtande derom.

Det ar alldeles otankbart, att menniskor midt i

en tid af mycken okunnighet och största sedeförderf

— eller i hvilken tid som helst— skulle utan ett sar-

skildt inflytande ofvanifran kunna hafva framstaldt

Gud, Kristus, fralsningens vag, sasom Bibeln gör

det, en framstallning, hvari arhundradenas djupnande

andliga insigt «tadse finner annu mer att lara och för-

nimmer an mer den gudomliga sanningens omatliga

djup och fullkomliga harmoni. Det ar otankbart,

att en mangd författare af högst olika naturbegaf-

ning och bildningsgrad under ett och ett halft artu-

sendes vexlingar skulle utan inflytande af Guds Ande
hafva frambragt skrifter, hvilka passa sa in uti hvar-

andra, att de utgöra ett enda helt och lagga i dagen

genom historia, undervisning och profetia en enda

stor Guds plan. Slutligen talar Bibeln, som vi sett

vara Guds bok, i en ton af gudomlig auktoritet, for-

drande hörsamhet och lydnad, och visar sig vara af-

sedd för menniskans upplysning om Guds fullkom-

liga vilja och sanning. Men den kunde icke ega

nagon sadan auktoritet eller binda menniskan vid

sina laror, om den icke ofelbart framstalde dessa la-

ror. Men ofelbarhet i ett sa rikt mangfald af fram

stallning och i ett sa omatligt djup af gudomlig san-

ning ar otankbart utan sarskildt inflytande af Guds

Ande.
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Latom oss nu se, hvad Bibeln sjelf anger om sin

inspiration. Med afseende pa Nya Testamentet ma
det följande anmarkas. Allt det Jesus talade var na-

turligtvis af Gud, ty lian var sjelf Gud och hade An-

dan utan matt. Se Joh. 1: 1—18; 3: 31—34; 5: 20;

8: 12 m. fl. Men uppenbarelsen fullbordades ej me-

dan Jesus lefde pa j orden; han hade mycket att saga,

som larjungarne vid hans död annu ej kunde bara.

Derföre, om uppenbarelsen skulle fullandas genom
dem, behöfdes inspirationen; och Herren lofvade sina

larjungar den Heiige Ande, som skulle leda dem till

hela sanningen och afven paminna dem om allt hvad

Jesus hade sagt (Joh. 16: 12—14; 14: 26). Dessa

löften hade tydligen afseende saval pa deras förfat-

tareverksamhet som pa deras muntliga förkunnande

af evangelium. Ja, om den Heiige Ande sa upplyste

och bistod dem i det verk de narmast hade att göra,

och om han larde dem, hvad de borde saga, nar de

drogos inför myndigheterna för Kristi skull (Luc. 12:

11, 12); huru mycket mer skulle hanicke da upplysa

och bista dem, nar de författade de skrifter, hvilka

för alla tider och för alla folk skulle blifva Guds bin

dande och ledande ord! Yi paminna oss pingstdagen,

nar sönderklufna tungor af eld satte sig pa apostlarne

(sinnebildligt af inspirationen) och de uppfyldes af

den Heiige Ande och talade sasom Anden gaf dem
att tala (Apg. 2: 1—4); och vi tanka pa apostlarnes

egna pastaenden, att det ord de förkunnade var icke

menniskors utan Guds ord (1 Tess. 2: 13), att de ta-

lade icke med sadana ord, som mensklig visdom la-

rer, utan med sadana ord, som den Heiige Ande la-
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rer (1 Kor. 2: 12— 16), att hvad de skrefvo var Her-

rans bud (1 Kor. 14: 37; 2 Petr. 3: 1, 2) och Kristi

uppenbarelse (Uppb. 1: 1—3), samt att det stod i

jeranbredd med de öfriga skrifterna (2 Petr. 3: 15,

16), att den, som förkastar deras ord, förkastar icke

Tnenniskor utan Gud (1 Tess. 4: 8; se afven Gal. 1:

8, 9, 11, 12; 2 Kor. 2: 17; 13: 2—4), och att Kristus

sjelf hade sagt: ''Den som hor eder, han hor mig,

och den som förkastar eder, han förkastar mig" (Luc.

10: 16): och vi se haraf tydligen, att löftet om den

Heiige Andes utgjutelse öfver apostlarne och ledning

till hela sanningen och paminnelse om allt hvad Je-

sus hade sagt bief uppfyldt; att de talade och skrefvo

under Andens ingifvelse, samt att deras ord ar Guds

ord, bindande i den mening det gifvits och ett ord,

hvilket icke far förandras, till hvilket intet far laggas

och fran hvilket intet far tagas.

Hvad betraffar de skrifter i Nya Testamentet

som harröra sig ifran apostlarnes medhjelpare, Mar-

kus, Lukas, Jakob och Judas, synes af innehallet, att

de afven tillhöra de af Gud ingifna skrifterna. Dessa

man ma endera sjelfva hafva varit inspirerade eller

ock skrifvit under inspirerade apostlars uppsyn.

Att Gamla Testamentet ocksa skrifvits genom
ingifvelse af Guds Ande synes af det satt hvarpa

Kristus och apostlarne vadjade till det eller namde

det sasom Guds ofelbara ord eller sasom ingifvet af

den Heiige Ande (se Matt. 5: 17—19; 7: 12; 22:

36—40; Mark. 12: 36; Luk. 16: 17; 24: 27, 32, 44,

45; Joh. 2: 22, 19: 24, 28, 36; Apg. 1: 16; 28: 25;

Kom. 3: 2; Ebr. 3: 7; 9: 8; 10: 15; 1 Pet.. 1: 10—
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12; 2 Petr. 1: 20, 21; 2 Tim. 3: 15, 16); af det satt

hvarpa de begagnade sarskilda uttryck och ord i

Gamla Testamentet till stöd för sin lara (Rom. 3:

9—20; 10: 11, 12; 14: 11; Ebr. 12:27; Gal. 3:16);

samt af liöga och tydliga uttryck i Gamla Testamen

tet sjelft (2 Mos. 4: 15, 16; 3 Mos. 1: 2 o. s. v.; 5

Mos. 4: 2; 2 Sam. 23: 2; 1 Kon. 21: 28; Es. 8: 1;

51: 15, 16; Jer. 1: 7—9; 30: 4, 5; Hesek. 3: 4, 10,

11; Mich. 3: 8; Amos. 3: 1, m. fl.)

Alltsa voro de bibliska författarne af Guds Aiide

inspirerade man, och bibelordet ar en frukt af den

inspirationen, ett ord gifvet oss af Gud genom dertill

utvalda menskliga redskap.

Huru denna inspiration erfors kunna vi, som
icke ega nagon sadan erfarenhet, icke saga; men om
vi döma af det vi finna antydt derom i Bibeln, sa

kunna vi atminstone se, att de bibliske författarne

visste sig vara under Guds Andes kraftiga inverkan

samt klart och bestamdt upplysta af Gud, om hvad

de skuUe skrifva. Understundom gafvos dem sjelfva

de ord de skulle nedskrifva, understundom visades

dem i höga syner hvad de skulle förvara i skrift,

understundom larde de genom iakttagelse, genom
erfarenhet eller genom studium den sanning de ge-

nom Guds kraft ratt uppfattade och af Guds Ande
drefvos att uttala förmedelst det skrifna ordet.

Om vi ytterligare gifva akt pa Bibelns innehall,.

hvaraf allenast vi kunna ratt bedöma inspirationen,

sa se vi tydligen, att de inspirerade författarne under-^

stundom nedtecknade ord för ord hvad Gud genom

uppenbarelse bjudit dem att tala eller skrifva, syn-
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nerligen i profetiorna (verhal inspiration); men afven,

att de ofta under Andens upplysande och höjande

inverkan skrefvo i medveten frihet, hvar och en för-

klarande eller utvecklande sanningen pa sitt sar-

skilda satt, doek alltid sa, att hvad de skrefvo riktigt

uttryckte det som Gud ville gifva till verldens led-

ning och lif (dynamisk inspiration). Ja, Gud tog i

allmanhet författarne i sin tjenst iitan att under-

trycka deras personliga egendomligheter och lat dem
i dessa egendomligheters dragt klada den gudomliga

sanningen, da den skulle fa uttryck i menskligt sprak.

Bibeln ar alltsa ett Guds ord i menniskoordets form.

Detta förklarar, huru de manga olikheterna i

uppgift, i anvandande af Gamla Testamentet, i ut-

veckling af amne och i stil hos olika författare, nn-

derstundom hos samme författare uppstatt. Man kan

namligen pa olika satt beratta samma sak och hvad

man sager vara fullkomligt sant; man kan fritt an-

föra och pa olika satt anvanda nagon förut uttalad

sanning och doek göra det ratt; man kan ordna sitt

amne olika, och man kan iittrycka sig i enlighet med
sitt eget sprakbruk, tankesatt och erfarenhet och

doek framstalla och utveckla amnet riktigt; och man
kan nttrycka sig olika under olika förhallanden och

doek sa, att hvad man sager ar sant. Detta gjorde

de heliga skrifternas författare under den Heiige

Andes ingifvelse. Han gaf dem uppfattningen, tan-

ken, erfarenheten och förmagan att ratt uttrycka den

pa deras eget satt, och de talade, som Anden gaf

dem att tala, sant och fritt. I dessa olikheter har

emellertid den bibelfiendtliga kritiken sökt motsa-
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geiser, som den hoppats skuUe undergrafva tron pa

de heliga skrifternas gudomliga ingifvelse. Dervid

har den doek gatt sa okritiskt och godtyckligt till

vaga, att den företer en icke ringa likhet med medeh
tidens inqvisition, hvilken vid undersökningeii om
den angifna qvinnan.vore skyldig till hexeri bjöd,

att hon skuUe stickas med nalar öfver hela kroppen

för att se, om det fanns nagon kanslolös flack, och

dömde, att om en sadan flack funnes, hon da sakert

vore en hexa; om ingen funnes, sa vore hon en hexa

i alla fall. Da man icke vill kanna Bibeln ratt —
da man önskar förkasta den — kan man nog finna

ett eller annat af underordnad vigt, som synes mot-

sagande, och der man ej finner det, kan man atmin-

stone tillverka sig motsagelser. Men den akta bibel-

kritiken, som uppriktigt söker sanning, och som för-

star att i Ijuset af textens beskafFenhet och hela inne-

hall, samt af historiska och psykologiska fakta ratt-

vist undersöka bibelordets natur, finner dervid intet,

som kunde i ringaste mon undergrafva förtroendet

till Bibeln sasom Guds ord. Genom den grundliga

forskningen hafva ocksa i det narmaste alla motsa-

gelser upplösts och salunda visat sig vara skenbara.

De fa, som atersta oupplösta, aro af ingen betyden-

het och kunde sakert latt förklaras, om man kande

nagot nu förgatet fornförhallande.

Bibeln dr alltsd gifven oss genom inspiration af
Guds Heiige Ande^ och dr jpa detta sdtt Gitds bok]).

Sall ar derfore den, som öppnar sitt hjerta för

Bibelns vittnesbörd, tror dess sanning och later sig

ledas af Guds Ande till Kristus, försoningen för vara
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synder och grunden för var rattfardiggörelse, hel-

gelse, förlossning och eviga lycksalighet. Olycklig

den, soirij medan nadens korta tid varar, försummar

att pa fullt' allvar fly till Gud, angra sina synder och

tro pa Jesus Kristus. Lyckliga aro vi ocksa, om vi

sasom kristna bygga hela var öfvertygelse pa Bibeln

allena, om vi uppriktigt lata oss uti hvarje uppfatt-

ning ledas af dess ofelbara af Gud ingifna ord.

Langt vare det ifran oss, att vi skuUe genom mensk-

liga stadgar göra Guds bud om intet. Ma vi för att

undvika detta profva hvarje mensklig trosbekannelse

och lara i Ijuset af Guds ord, men aldrig tvartom;

och ma vi standigt i ödmjukhet och under bon samt

i sann bangifvenhet till Gud studera hans upplysande,

valsignelsebringande och dyrbara ord. Da skola vi

ega den renaste tro, den sannaste visdom och lycka

möjlig för oss har i lifvet, och vi skola med klar-

nande bliek skada in allt djupare uti den oss beredda

harligheten.

1) Se bland annat: "Manual of Systematic Theology", A. Hovey, sid,

67—87; "Systematic Theology", C. Hodge, del I, sid. 151—187; "Förelhsniri'

gar öfver Systematiska Theologien" af G. J., sid. 190—194; "The Compre
hensive Commentary", del I, sid. 5—9; "The Greek Testament", H. Alford,

del I, sid. 15—21 ; "Au examination of the alleged discrepencis of the Bible",

af J. W. Haley.
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